
KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT 

2019 
  

Nyanlända barn och unga på biblioteket 
En studie om barnbibliotekariers möjligheter att arbeta 

integrationsfrämjande  

ANNA SEGEL 

 

© Anna Segel 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



Svensk titel:  Nyanlända barn och unga på biblioteket - En studie om 
barnbibliotekariers möjligheter att arbeta 
integrationsfrämjande 

Engelsk titel: Newly arrived children in the library - A study on 
children's librarians opportunities to support integration 

Författare:  Anna Segel 

Färdigställt: 2019 

Abstract:                            

The purpose of this thesis were to investigate how children’s librarians work with 
newly arrived children and young people to create a deeper understanding of how 
children’s librarians promote newly arrived children's integration process. As a result 
of migration and globalization it is today a fact that we live in a multicultural society 
where people are multilingual. For this thesis two research questions were 
formulated: -How does the study's children's librarians express integration promoting 
work with newly arrived children and young people? -What integration-promoting 
opportunities can be identified in the work of children's librarians? The empirical 
data were collected through semi-structured interviews with four children's 
librarians. The theory used to analyze the result were the Swedish sociologist Jose 
Alberto Diaz theoretical model of a multidimensional integration process. The thesis 
shows that by the study’s children´s librarians description that they support newly 
arrived children's integration process by increasing the value in four of Diaz's 
integration dimensions. By encouraging their social integration by being an open 
meeting places that favor the children’s social relationships and social trust by 
providing multilingual literature and language development activities such as 
storytelling.That, as well supports the newly arrived children’s ability to develop and 
increase their communication capabilities. Important factors are as well the 
integration properties of the local residential areas where the libraries are located. I 
also found that the children’s librarians express that they supports the political 
integration and democratic rights of the newly arrived children by letting the children 
and young people raise their own voice to participate and make decisions about the 
development of their local children’s library. The children's librarians and children's 
libraries will therefore be an adequate introduction for newly arrived children and 
young people to participate in the community and promote their integration process 
in the society.  

Nyckelord:  
folkbibliotek, barnbibliotekarier, barn, unga, nyanländ, integration 



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING 1 ...................................................................................................
1.1. Problemformulering 2 ..............................................................................
1.2. Syfte 2 ......................................................................................................
1.3. Frågeställningar 3 ....................................................................................
1.4. Avgränsningar 3 .......................................................................................
1.5. Centrala begrepp 3 ...................................................................................

2. TIDIGARE FORSKNING 4 .............................................................................
2.1. Folkbibliotekets roll i ett mångkulturellt samhälle 4 ...............................
2.2. Folkbibliotek, social tillit och integration 6 .............................................
2.3. Det samtida barnbiblioteket och barnbibliotekarierollen 7 .....................

3. TEORETISK MODELL 9 ................................................................................
3.1. Integrationsprocessens sju dimensioner 10 .............................................

4. METOD 11 .........................................................................................................
4.1. Semistrukturerade intervjuer 12 ..............................................................
4.2. Urval 12 ...................................................................................................
4.3. Genomförande av intervjuer 13 ...............................................................
4.4. Forskningsetiska principer 13 ..................................................................
4.5. Presentation av intervjupersonerna 13 .....................................................
4.6. Transkribering 14 .....................................................................................
4.7. Kvalitativ innehållsanalys 14 ...................................................................

5. RESULTAT OCH ANALYS 15 ........................................................................
5.1. Social integration 15 ................................................................................
5.2. Kommunikativ integration 17 ..................................................................
5.3. Boendeintegration 20 ...............................................................................
5.4. Politisk integration 21 ..............................................................................

6. DISKUSSION 22 ...............................................................................................
6.1. Reflektioner kring metoden och förutsättningarna 29 .............................
6.2. Förslag till fortsatt forskning 29 ..............................................................

7. SLUTSATSER 30 ..............................................................................................
8. KÄLLFÖRTECKNING 32 ...............................................................................
BILAGA 1 - BREV FÖR INTERVJUFÖRFRÅGAN 
BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE



1. Inledning  

Under 2015 sökte nästan 163 000 människor asyl i Sverige (Statistiska centralbyrån, 
2016). I olika sammanhang där jag mött unga, nyanlända flyktingar så har de 
samstämmigt uttryckt positiva upplevelser av sina lokala folkbibliotek. 
Folkbiblioteken har för dem fungerat som ett socialt rum och en mötesplats eftersom 
folkbiblioteken erbjudit tillfällen för nyanlända att öva på språket på språkkaféer, 
tillgång till litteratur, informationssökning och läxläsning, jag vill därför tro att 
folkbiblioteken spelar en viktig roll för nyanländas integration i det nya samhället 
och landet. Under 2015 blev folkbiblioteken runt om i Sverige en del av 
flyktingmottagandet genom att vara en öppen, inkluderande institution i samhället. I 
och med den nya användargruppen så har folkbiblioteken fått fler besökare som har 
begränsade kunskaper om vad ett bibliotek är och det har därför gett upphov till nya 
behov och önskemål (Pilerot & Hultgren, 2017). Att folkbiblioteken har en 
flerspråkig användargrupp är inget nytt men att det under de senaste fyra till fem åren 
har sökt sig fler människor på flykt än någonsin tidigare till Sverige innebär 
förändringar och utmaningar även för folkbiblioteken. Idag har migrationssiffrorna 
dalat nedåt och under 2018 sökte 21 502 människor asyl i Sverige och antalet 
beviljade uppehållstillstånd var under samma år 132 552 stycken (Migrationsverket, 
2019a). Pilerot och Hultgren (2017) utforskar förändringar, svårigheter och 
utmaningar som bibliotekspersonalen har identifierat i samband med 
biblioteksarbetet för och med nyanlända. De fokuserar främst på en vuxen målgrupp 
och i studien framkommer det att 75% av de tillfrågade bibliotekarierna ansåg att det 
fanns behov av biblioteksverksamheter som är specifikt riktade mot nyanlända barn. 
Det gjorde mig nyfiken på att undersöka hur folkbiblioteken arbetar med nyanlända 
barn och unga. Samtidigt står de samtida folkbiblioteken inför dynamiska 
förändringar och det grundar sig i att det pågår verksamhetsarbeten med att 
implementera FN:s barnkonvention i folkbiblioteksverksamheterna och den 
2020-01-01 blir barnkonventionen svensk lag. Syftet är att ge en grund till ett mer 
barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet (Regeringskansliet, 2018). För 
folkbiblioteken kommer den nya lagen påverka verksamheten genom att 
barnkonventionen ska omsättas i handling och synliggöra barnets bästa och det 
synsättet ska implementeras i biblioteksverksamheten. Lagen ska fungera som ett 
stöd i verksamhetsförändringar, budgetfördelningar och tjänstetillsättningar för att 
kunna uppnå en biblioteksverksamhet som tillgodoser barnets mänskliga rättigheter. 
(Eriksson, Holmén, Wennerholm, & Blomberg, 2019).  

Trots nedåtgående migration till Sverige så finns det inga tecken på att konflikterna 
som driver människor på flykt runt om i världen ska avta. Flyktingstatistik visar att 
70,8 miljoner människor var på flykt i slutet av 2018, jämfört med 68,5 miljoner ett 
år tidigare. Hälften av alla flyktingar är barn, många är ensamma eller har tappat bort 
sina föräldrar under flykten (United Nations High Commissioner for Refugees 
[UNHCR], 2019). Till följd av migration och globalisering lever vi i ett 
mångkulturellt samhälle och befinner oss i en mångspråkig miljö. Samhället behöver 
därför skapa konkreta förutsättningar för att kommunikationen mellan 
samhällsinstitutionerna och medborgarna ska fungera, både för de medborgare som 
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behärskar huvudspråket och för de som behöver nås via andra språk 
(Vetenskapsrådet, 2012). Folkbiblioteken är en betydande samhällsinstitution som 
innehar förutsättningar till att skapa sociala och kommunikativa mötesplatser där 
information, kultur och bildning är centrala. Pilerot och Hultgren (2017) skriver att 
folkbiblioteken kan främja integration genom att stärka det de är bra på: 
Åstadkomma sociala broar mellan människor samt bidra till att skapa förbindelser 
mellan nyanlända och samhället. Folkbiblioteken riktar sina verksamheter mot 
målgruppen nyanlända och det grundar sig i bibliotekslagen, i bibliotekslagen 5 § 
står det att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat 
modersmål är svenska. Vidare står det i bibliotekslagen 8 § att folkbiblioteken ska 
ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att stödja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, genom att bland annat erbjuda litteratur 
utifrån deras behov och förutsättningar (SFS 2013:801). Det innebär att nyanlända 
barn och unga är en dubbelt prioriterad målgrupp inom folkbiblioteksverksamheten 
utifrån bibliotekslagen. Även IFLA:s riktlinjer belyser att folkbiblioteken ska beakta 
mångspråkiga barns behov genom att tillhandahålla information, program och 
tjänster som är lämpliga utifrån barnens ålder, förmåga och på relevant språk ur den 
multikulturella gemenskap som barnen ingår i. Det framgår också att 
barnbibliotekarier ska ha bra kännedom om sina målgrupper och arbeta efter de 
behov som finns i det mångfaldiga samhället (International Federation of Library 
Associations and Institutions [IFLA], 2019). 

1.1. Problemformulering 
Jag fokuserar i denna uppsats på barnbibliotekarier och det arbete som de bedriver  
riktat mot målgruppen nyanlända barn och unga för att uppmärksamma vilka 
bakomliggande tankar och målsättningar det finns för att bedriva 
biblioteksverksamhet för målgruppen. Mot bakgrund av folkbibliotekets förmåga att 
som samhällelig institution rikta sig till alla människor och främja sociala möten, 
integration, samt med stöd i relevanta styrdokument, bibliotekslagen och IFLA:s 
riktlinjer som framställer nyanlända barn och unga som en dubbelt prioriterad 
målgrupp så anser jag det angeläget att studera hur barnbibliotekarier arbetar med 
nyanlända barn och unga. Jag har också uppmärksammat att barnbibliotek och 
målgruppen nyanlända barn och unga är en kontext som är betydligt mindre 
undersökt än målgruppen nyanlända vuxna och folkbibliotek. Min förhoppning är att 
denna studie kan bidra till ökade insikter kring barnbibliotekariers möjligheter att 
påverka nyanlända barn och unga i deras integrationsprocess. Insikter som kan 
komma till nytta hos barnbibliotekarier, barnbibliotek och andra institutioner som 
möter barn och unga i sitt dagliga arbete och stärka deras medvetenheten kring hur 
de kan arbeta mer integrationsfrämjande och inkluderande. 

1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur barnbibliotekarier främjar 
nyanlända barn och ungas integrationsprocess. 
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1.3. Frågeställningar 
-Hur ger studiens barnbibliotekarier uttryck för integrationsfrämjande arbete med 
nyanlända barn och unga? 

-Vilka integrationsfrämjande möjligheter går att identifiera i barnbibliotekariers 
arbete?  

1.4. Avgränsningar  
Denna studie avgränsas till att fokusera på biblioteksverksamhet på folkbibliotek 
riktad till nyanlända barn och unga i åldrarna 0-18 år. I enlighet med FN:s definition 
som avser att barn är varje människa under 18 års ålder (Unicef, 2019). Det är 
bibliotekspersonalens perspektiv som studeras och inte användarnas. 

1.5. Centrala begrepp  
Här definieras ett antal centrala begrepp som används i uppsatsen.  

Barnbibliotek: I bibliotekspraktiken åldersindelas verksamheten och de riktas mot 
spädbarn, småbarn, förskolebarn, mellanålderns barn, ungdomar och unga vuxna 
(Rydsjö, 2010). Barnbiblioteken är en del av folkbibliotekens verksamhet och 
omfattar samma biblioteksuppgifter och verksamheter som är riktad till vuxna. De 
skillnader som finns hör framför allt samman med lokaler, medier och metoder. 
Lokalerna är ofta barnanpassade vilket syns i valen av möbler, färger och skyltning 
och det finns ofta inbjudande sittplatser, sagorum och skaparverkstäder. Aktiviteter 
som erbjuds till  barnen är ofta lässtimulerande insatser samt sagostunder, 
sångstunder och eget skapande. Litteraturen anpassas efter barnens ålder, 
individuella läspreferens och barnens egna önskemål med ambitionen är att nå alla 
barn (Rydsjö & Elf, 2007). 

Nyanländ: En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har 
beviljats uppehållstillstånd för bosättning. En person är nyanländ under tiden som 
hen omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. En nyanländ 
person är en flykting som fått uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt 
ömmande omständigheter eller är nära anhörig med en person som är nyanländ 
(Migrationsverket, 2019b). Termen nyanländ har blivit en etablerad term som fått 
fäste inom biblioteksfältet och inom forskningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap (Pilerot & Hultgren, 2017). Jag har valt att använda termen i 
denna uppsats eftersom jag fokuserar på användargruppen nyanlända barn och unga 
som varit bosatta i Sverige under en kort tid, högst tre år. Det är en inkluderande term 
och innefattar personer med skiftande kulturell och språklig bakgrund. Gemensamt 
torde vara att individen bor i Sverige på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter och att individen inte har svenska som modersmål. 

Integration: Jag använder Diaz (1996, 2004) definition av integration. Integration 
bör betraktas som ett socialt fenomen som relateras till kvaliteten på den invandrades 
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deltagande i olika typer av sociala relationer i mottagarsamhället. Det är en 
långsiktig process som handlar om att få tillgång till samhällsfältet där utbildning, 
bostäder, arbete och andra välfärdsfördelar finns. Diaz (1996, 2004) skriver att 
integration är motsatsen till ett segregerat samhälle och att integration är en 
ömsesidig process som är allas ansvar, både den invandrade, samhällets såväl som 
den enskilde individen. 

2. Tidigare forskning  

För att redogöra för en del av den tidigare forskning som belyser relevanta aspekter 
för denna uppsats så har informationssökningen koncentrerats till vetenskapliga 
artiklar, rapporter och forskningsöversikter. Jag har valt att belysa ämnet utifrån tre 
perspektiv, först berörs forskning som handlar om folkbibliotekets roll i ett 
mångkulturellt samhälle därefter följer ett avsnitt som belyser forskning kring 
folkbiblioteket, social tillit och integration. För att sist fokusera på ett kapitel som 
belyser bibliotekets syn på barn och unga, där tas forskning som handlar om det 
samtida barnbiblioteket och barns språkutveckling upp. Sammantaget är det tänkt att 
de tre övergripande perspektiven ska ge en bakgrund till faktorer och perspektiv som 
kan tänkas vara betydelsefulla för att förstå hur barnbibliotekarier kan arbeta med 
integration, samt belysa hur folkbibliotekens integrationsfrämjande arbete kan se ut.  

2.1. Folkbibliotekets roll i ett mångkulturellt samhälle 
För att folkbiblioteken ska fortsätta vara relevanta aktörer i dagens mångkulturella 
och digitala samhälle så krävs det att folkbiblioteken aktivt arbetar för att tillgodose 
användarbehov som uppstår i ett mångkulturellt samhälle. Det kan handla om att 
utveckla bibliotekens bestånd av böcker på andra språk än svenska och bistå med 
samhällsinformation på användarnas modersmål. Ett perspektiv som ofta utforskats i 
sammanhang där relationen nyanlända och bibliotek har utforskats är kopplad till 
biblioteket som social, inkluderande mötesplats för nyanlända. Den norska 
biblioteksforskaren Ragnar Audunson har forskat om folkbibliotekens potential som 
mötesplats i det mångkulturella samhället. Audunson (2005) analyserar 
folkbiblioteken utifrån begreppen högintensiva och lågintensiva mötesplatser. 
Högintensiva mötesplatser är de arenor eller platser i samhället där människor själva 
väljer att leva ut sina intressen tillsammans med personer som delar samma intressen 
och åsikter. Till skillnad från lågintensiva mötesplatser som är arenor där man träffar 
och utsätts för andra människors olika värderingar, intressen och uppfattningar. 
Audunson (2005) betraktar folkbiblioteken som en lågintensiv mötesplats med 
potential att främja tolerans och demokrati i dagens mångkulturella samhälle. 
Människor som inte är delaktiga och integreras i lågintensiva mötesplatser har större 
risk att isoleras och marginaliseras än dem som deltar, folkbiblioteket som 
lågintensiv mötesplats är en offentliga plats där det går att bli utmanad och som kan 
ge en rättvis bild av den sociala, etniska och demografiska mångfalden som en stad 
innehar. Det är en av få tvärkulturella mötesplatser som finns kvar i dagens offentliga 
samhälle (Audunson, 2005). 
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PLACE- Public Libraries Arenas for Citizenship var ett norskt forskningsprojekt med 
syfte att undersöka på vilka sätt folkbiblioteken fungerar som mötesplatser i ett 
digitaliserat och mångkulturellt samhälle, flera forskare inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap har bidragit till projektet.   
Aabø, Audunson och Vårheim (2010) studerar hur samtida folkbibliotek används 
som mötesplatser och av vilka, i studien identifierades sex olika kategorier hur 
folkbiblioteken fungerar som mötesplats i det mångkulturella samhället: Ett torg, en 
plats för sociala möten, en offentlig sfär, för gemensamma aktiviteter med vänner, 
”metameetings” (det innebär att folkbiblioteken används för att hitta information om 
olika aktiviteter och organisationer som finns i det lokala området) och slutligen som 
en plats som understödjer virtuella möten. Det framkom att den sociala gemenskapen 
var betydelsefull och folkbiblioteken nyttjades framför allt som mötesplatser för 
olika sociala aktiviteter som sker mellan människor. I samma studie framkom även 
ett samband som tyder på att människor som var socialt utsatta med låg utbildning 
och låga inkomster använde folkbiblioteket mer frekvent utifrån kategorier som kan 
definieras utifrån tidigare nämnda Audunson (2005) uppfattning om högintensiva 
mötesplatser: Offentlig sfär, för gemensamma aktiviteter med vänner och för 
virtuella möten. Folkbiblioteket som mötesplats spelar en väsentlig roll för att 
utjämna möjligheterna för alla medborgare att kunna vara en aktiv 
samhällsmedborgare skilt från sociala och ekonomiska faktorer (Aabø, et al., 2010). 
Sammantaget bidrar PLACE-projektet till att förstå folkbibliotekets roll i ett 
mångkulturellt sammanhang och berör många frågor om folkbibliotek, mångkultur, 
integration samt folkbibliotekens funktion som unik och komplex mötesplats (Aabø, 
et al., 2010). 
För att förstå folkbibliotekets roll i ett mångkulturellt samhälle är det intressant att 
uppmärksamma Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) 
uppfattningar om vad en mötesplats på ett folkbibliotek representerar. De skriver att 
en mötesplats är ett öppet offentligt rum och en plats där medborgare kan träffa andra 
människor som både är som dem och som har andra åsikter. De poängterar att det i 
ett segmenterat samhälle behövs plattformar där människor som har olika intressen, 
skilda uppfattningar och värderingar träffas och blir utmanade till att ompröva sina 
åsikter genom diskussion och debatt. Folkbiblioteket som mötesplats understödjer 
särskilt människors deltagande och kan betraktas som en s.k. tredje plats i samhället 
som innebär en plats där människor möts oberoende generationsgränser, kultur och 
etnisk bakgrund (Jochumsen, et al., 2012). Jochumsen et al. (2012) diskuterar 
folkbibliotekets funktion och övergripande roll i dagens mångkulturella samhälle, de 
har utarbetat och lanserat en framgångsrik biblioteksmodell som fått stor spridning 
inom samtida biblioteksutveckling i de nordiska länderna. Biblioteksmodellen består 
av fyra rum och kallas för ”The four-space model” och innehåller kategorierna: 
Skapanderum, inspirationsrum, läranderum och mötesplats, de fyra rummen bör 
finnas i ett relevant och samtida folkbibliotek dock ska de inte betraktas som 
konkreta ”rum” i fysisk mening utan illustreras likt olika funktioner och möjligheter 
som kan infrias i ett fysiskt bibliotek eller på ett digitalt forum på webben. De fyra 
funktionerna bör samverka genom att införlivas i bibliotekets arkitektur, design, 
service, programverksamhet och val av samarbetspartners (Jochumsen, et al., 2012). 
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2.2. Folkbibliotek, social tillit och integration  
Vårheim (2014) diskuterar hur folkbiblioteket innehar potential att bidra till sociala 
relationer och skapa social tillit som i sin tur underlättar integrationsprocessen. 
Vårheim (2014) har genomfört användarstudier av nyanlända ungdomar som 
regelbundet deltog i riktade biblioteksprogram i form av läxhjälp och läsgrupper på 
sina lokala folkbibliotek. Studien visade ett försiktigt positivt resultat gällande 
huruvida ungdomarna utvecklade ökat förtroende för sitt lokala folkbibliotek som 
institution men även till bibliotekssfären generellt. Studien visade även att 
ungdomarna hade utvecklat ökat förtroende och social tillit gentemot andra 
biblioteksanvändare än för okända människor utanför de sociala sammanhang de 
upplevt på folkbiblioteket (Vårheim, 2014). Trots försiktigt positiva resultat så 
diskuterar Vårheim (2014) betydelsen av att skapa riktade, sociala aktiviteter för en 
nyanländ målgrupp eftersom det underlättar och påskyndar förtroendeskapande 
processer i samhället i stort. Att ha förtroende och social tillit för andra människor, 
institutioner och myndigheter är ofta en indikation på om ett samhälle är 
välfungerande, demokratiskt och sunt, samt att det också är tecken på att 
integrationen mellan olika sociala grupper fungerar (Vårheim, 2014).  
Johnson (2012) undersöker hur interaktioner mellan bibliotekspersonal och 
användare ser ut och om relationerna dem emellan kan främja det sociala kapitalet. 
Studien är genomförd i en amerikansk stad och utgår från tre folkbibliotek och 
genom intervjuer med användare och bibliotekarier blev det tydligt att 
folkbiblioteken skapar socialt kapital genom att upprätta förtroendeskapande 
relationer mellan bibliotekspersonal och användare. Johnson (2012) beskriver sociala 
interaktioner som går utanför det traditionella och typiska biblioteksarbetet och 
framhäver de sociala relationerna och interaktionerna som uppstår mellan användare 
och bibliotekspersonal. Det är inte informationsresursen eller bibliotekstjänsten utan 
istället framhålls det sociala samtalet mellan två individer som stärkande (Johnson, 
2012). Att gå till biblioteket för att träffa andra minskar social isolering och därför är 
folkbiblioteket som fysisk plats även avgörande för att skapa socialt kapital 
(Johnson, 2012). 
Audunson, Essmat och Aabø (2011) studie är en del av det tidigare nämna PLACE-
projektet. Studien utgår från nyanlända kvinnor som bor i Norge och i studien 
bekräftas att folkbiblioteket är en plats som bidrar till samhällelig inkludering genom 
att synliggöra och involvera nyanländas modersmål i biblioteksrummet. Audunson, 
et al., (2011) diskuterar huruvida folkbiblioteket genom att tillhandahålla tjänster, 
böcker, tidningar och filmer på flera olika språk kan betraktas likt en bro mellan 
kvinnornas hemkultur och det nya samhället. På så sätt understödjer folkbiblioteken 
de nyanlända kvinnornas integrationsprocess och genom folkbiblioteket får 
kvinnorna möjlighet att gå från att passivt betrakta samhället till att bli mer aktivt 
delaktig i samhället (Audunson, et al., 2011). Pilerot och Hultgren (2018) diskuterar 
hur folkbiblioteken kan ses som en slags alternativ arena för samhälleligt deltagande 
som bidrar till sociala relationer. Dock av det mer sammanlänkande slaget som 
bygger på människors likheter och som bidrar till att gemenskap och 
sammanhållning skapas. Socialt kapital av mer överbryggande karaktär och som 
främjar kontakter mellan olika gemenskaper är inte dock inte synligt i en 
bibliotekskontext skriver Pilerot och Hultgren (2018). Pilerot och Lindbergs (2018) 
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rapport fokuserar på nyanlända biblioteksanvändare och där olika samband mellan 
folkbibliotekens tjänster och användarnas livssituation undersöks. Empirin bygger på 
tjugoåtta intervjuer med nyanlända biblioteksanvändare, två intervjuer med 
bibliotekarier samt deltagande observationer av åtta programaktiviteter. Det 
framkommer att folkbiblioteken erbjuder den nyanlända målgruppen ett brett urval 
av möjligheter, aktiviteter och sociala funktioner som involverar biblioteksrummet, 
samlingarna och personalen. Folkbiblioteken bidrar till nyanländas delaktighet i 
samhället eftersom folkbiblioteken används på ett mångfacetterat sätt av deltagarna. 
Olika kvaliteter och tjänster i folkbiblioteket betonas och används på skiftande sätt 
beroende på vilken livssituation den nyanlände befinner sig i (Pilerot & Lindberg, 
2018).  
Pilerot och Hultgren (2017) utforskar förändringar, svårigheter och utmaningar som 
bibliotekspersonalen har identifierat i samband med arbetet för och med nyanlända. 
Bibliotekspersonalen som deltog i undersökningen upplevde att den nya 
användargruppen innefattar fler besökare utan kunskap om eller erfarenhet av vad ett 
bibliotek är eller vad ett bibliotek kan erbjuda dem (Pilerot & Hultgren, 2017). För 
att överbrygga avsaknaden av kunskap av vad ett bibliotek är så kan riktade 
verksamheter mot olika nyanlända målgrupper vara ett sätt att möta nyanländas 
behov. 75% av de tillfrågade bibliotekarierna ansåg att det fanns behov av 
biblioteksverksamheter som är specifikt riktade mot nyanlända barn och vissa av 
bibliotekarierna uttryckte att de tydligt märkt att det är viktigt med riktad verksamhet 
då många av de nyanlända barnen är i stort behov av socialisering (Pilerot & 
Hultgren, 2017). I studien framkom ett antal perspektiv på nyanlända barns särskilda 
biblioteksbehov och särskilt framhölls det att barnens läs- och språkträning är viktiga 
aspekter för folkbibliotekens arbete med nyanlända barn. Utöver läs- och 
språkträning framhölls bibliotekets potential i att vara en kontaktyta där nyanlända 
barn kan träffa andra barn och vuxna som delger dem kultur, litteratur och 
förströelse. Samt att nyanlända barn kan utgöra en länk till och ett stöd för 
föräldrarna i en bibliotekskontext. Det är inte problemfritt när nyanlända barn 
betraktas som en stöttande länk mellan förälder och biblioteket så synliggörs i själva 
verket en bild av barnens relation till biblioteket som riskerar medföra att ett för stort 
ansvar läggs på de redan särskilt utsatta barnen (Pilerot & Hultgren 2017). 

2.3. Det samtida barnbiblioteket och barnbibliotekarierollen  
Johansson (2010) har genom ett regionalt biblioteksprojekt studerat 
barnbibliotekarierollen utifrån ett antal barnbibliotekariers uppfattningar kring sin 
yrkesidentitet. Det finns en vilja hos barnbibliotekarier att ha ett uttalat 
barnperspektiv och uppnå en icke-hierarkisk och förtroendefull relation till barnen 
(Johansson, 2010). Barnbibliotekarierna i studien är en annan sorts vuxen som 
varken är förälder, lärare eller kompis, på så sätt intar barnbibliotekarierna en unik 
position i förhållande till barnet och de vill gärna erbjuda ett alternativ och ta spjärn 
mot skolans diskurser om lärande och kunskapsmätningar. Framför allt ska 
barnbibliotekarien vara en vuxen som finns till hands men som barnet inte behöver 
prestera någonting för. Barnbibliotekariernas identitet präglas jämsides av lojalitet 
mot de besökande barnen och en vilja att lyssna, uppmuntra och erbjuda en trygg och 
rolig plats, skriver Johansson (2010). 
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Johansson och Hultgren (2018) beskriver olika delaktighetsprocesser som involverar 
barn, bibliotekspersonal, formgivare och beslutsfattare som alla ingår i ett team för 
att utveckla en ny barnavdelning på Malmö stadsbibliotek. När barnbiblioteken 
utformas med barns delaktighet som perspektiv präglas allt det som barnen möter i 
biblioteket av delaktighet som vision, det går att inkludera och involvera även de 
yngsta barnen i delaktighetsprocesser på konkreta och praktiska sätt (Johansson & 
Hultgren, 2018). Det är viktigt att betrakta delaktighet som ett förhållningssätt med 
ett processuellt förfarande och det går inte på förhand att bestämma hur delaktighet 
ska ske eller vilka resultat den ska få. Istället sker det ett utbyte av idéer mellan de 
medverkande vilket gör att alla som är involverade förändras under processens gång 
(Johansson & Hultgren, 2018). Emellertid observerades en delaktighetsmetod som 
barnbibliotekarierna i rapporten använde sig av när de kommunicerade med 
besökarna. Johansson och Hultgren (2018) kallar delaktighetsmetoden för en 
hermeneutisk cirkel och metoden består av följande stadier: Lyhört observera, 
nyfiket fråga, testa och experimentera, samt reflektera med kollegor.  
Johansson och Hultgren (2018) framhåller också att barnbibliotek som arbetar med 
delaktighetsprocesser inte ska lyssna på ”barnen” utan snarare på ”barnet”. 
Barnkollektivet blir då snarare än varje enskilt barn delaktigt och är det subjekt som 
den vuxne förhåller sig till och interagerar med, en följd av det är att barns 
delaktighet då förenklas till att låta ”barnen bestämma”, i själva verket är det bara 
några få barns viljor som slår igenom och blir uppmärksammade. Genom att låta 
barn delta i biblioteksutveckling tydliggörs ett vidgat perspektiv på vad begreppet 
delaktighet kan innebära för samhället som helhet, barns perspektiv blir på detta sätt 
betydligt mer synligt i samhället och barnens delaktighet så som det beskrivs här går 
att koppla till demokrati och medborgarskap (Johansson & Hultgren, 2018).  

Barns språkutveckling 
Rydsjö och Elf (2007) har i en forskningsöversikt undersökt vilka krav som ställs på 
barnbibliotekarier i mångkulturella områden och vilka biblioteksverksamheter som 
kan stödja nyanlända barns språkutveckling. Sagostunder både på svenska och på 
andra språk, sångstunder och barnteatrar är vanligt förekommande i sammanhanget. 
Sagostunden är en av de äldsta programverksamheterna på bibliotekens 
barnavdelningar med rötter som går tillbaka till 1900-talets början och är en aktivitet 
som ofta används för att stödja nyanlända barns språkutveckling. För att fånga barns 
uppmärksamhet under sagostunden så kan olika rekvisita och attribut hjälpa till att 
förklara svåra ord eller händelser i berättelsen och för barn med annat modersmål än 
svenska hjälper attributen till att konkretisera sagostunden ytterligare. Att även 
använda muntligt berättande under sagostunderna har många fördelar jämfört med 
högläsning som gör barnen delaktiga i skapandeprocessen och stimulerar barnens 
fantasi. Sagostunden ger barnen grunderna för läsning men den innehåller också ett 
sociokulturellt perspektiv då barnen lär sig vad de ska göra och hur de ska agera 
utifrån den situation barnet befinner sig i tillsammans med andra barn och vuxna 
(Rydsjö & Elf, 2007). Monica Axelsson är docent i tvåspråkighetsforskning vid 
Stockholm universitet hon undersöker genom deltagande observationer fem förskolor 
för att uppmärksamma hur pedagogerna arbetar med mångspråkiga barns 
litteracitetsutveckling i form av sagostunder och eget berättande. Syftet med 
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Axelsson (2010) undersökning är att ge en bild av familjens, förskolans och 
samhällets insatser för att stödja språk- och litteracitetsutvecklingen hos flerspråkiga 
barn. Studien visar att litteracitetsarbeten på förskolorna till stor del utgörs av 
aktiviteter runt svenska barnböcker, trots att förskolorna har haft kunskaper och 
språkmedvetenhet så har de inte förmått implementera en verksamhet som också 
omfattar barnens modersmål. Det finns starka band mellan språk och 
identitetsutveckling och därför är det viktigt att språk i minoritetsställning visas fram 
och får utrymme för att stärka det mångspråkiga barnets självkänsla (Axelsson, 
2010). En viktig slutsats i studien för att vi ska kunna utveckla ett mångspråkigt 
samhälle så krävs medvetna beslut och språkstimulerande åtgärder av familj, 
förskola och närsamhället och där kan barnbiblioteken ses som en aktör i samhället 
(Axelsson, 2010).  

3. Teoretisk modell 

I följande avsnitt presenteras Jose Alberto Diaz teoretiska modell över 
integrationsprocessen som har tillämpats som analytiskt redskap i denna uppsats. 
Integrationsmodellen som är framtagen av Diaz har använts för att åskådliggöra 
relationen mellan barnbibliotekariernas arbete med nyanlända barn och unga och 
integration. För att tillämpa Diaz teoretiska modell måste Diaz definition av 
integrationsbegreppet förstås. 

Integration kan således definieras som ett i huvudsak socialt fenomen som 
relateras till kvaliteten på invandrarnas deltagande i olika typer av sociala 
relationer i mottagarsamhället…integration är en process genom vilken 
invandraren blir en fungerande del i viktiga samhällssfärer i vilka en fördelning 
äger rum av eftersträvade resurser (arbete, inkomster, sociala resurser, 
rättigheter, information). Integration bör därför uppfattas som en 
mångfacetterad social företeelse, vars olika dimensioner kan definieras och 
analyseras i förhållande till både strukturell komplexiteter i det sociala 
samspelet och de resursfördelande samhällsområdena där integrativa relationer 
utformas. (Diaz, 1996, s. 74) 

Diaz är sociolog och utgår från svenska förhållanden och uppfattningar om 
integration. Han presenterar den mångdimensionell integrationsmodellen för första 
gången i sin avhandling år 1993. På uppdrag av Invandrarpolitiska kommittén 
utvidgar Diaz den mångdimensionella teoretiska modellen i rapporten ”Invandrarnas 
integration -några teoretiska och metodologiska utgångspunkter”, från 1996. De 
resonemang som presenteras i nämnda rapport var utgångspunkt för denna uppsats 
teoriavsnitt. Diaz mångdimensionella integrationsmodell är initialt utvecklad för att 
användas som ett kvantitativt analytiskt redskap. Modellen består av en metodologi 
för att kartlägga och mäta en komplex integrationsprocess med syfte att belysa hur 
pass välfungerande eller misslyckad integrationen i ett samhälle är (Diaz, 1996). Att 
mäta hur pass integrerade barn och unga är i förhållande till en bibliotekskontext är 
inte avsikten med min studie och det är heller inte så jag har tillämpat modellen. 
Anledningen till att jag valt att använda Diaz mångdimensionella integrationsmodell 
i denna kvalitativa uppsats var att Diaz (1996) diskuterar att modellen är tillämpar 
inom tvärvetenskapliga fält och går att anpassa till sociologi, statsvetenskap och 
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kulturrelaterade discipliner. Diaz (1996) framhåller att det finns goda förutsättningar 
att tillämpa modellen som ett slags raster och redskap för att kategorisera kvalitativt 
empiriskt material utifrån sju dimensioner som han utarbetat. Modellen har i denna 
uppsats använts som ett verktyg vid analysen av det empiriska materialet, för att 
kunna bidra med kunskap om hur barnbibliotekarier främjar nyanlända barn och 
ungas integrationsprocess har jag i analysen tittat på hur barnbibliotekarierna 
beskriver sitt arbete med nyanlända barn och unga, för att därpå se hur empirin kan 
placeras i de olika dimensionerna. Det var fyra dimensioner som jag bedömde som 
applicerbara på studies syfte och som relaterar till den del av bibliotekskontexten jag 
undersökt, de fyra dimensionerna var: Social integration, kommunikativ integration, 
boendeintegration och politisk integration. (Se kapitel 5 där jag för ett resonemang 
kring vilka dimensioner jag använt mig av.) De resterande tre dimensionerna: 
Familjeintegration, personlig integration och ekonomisk integration har valts bort av 
olika anledningar. (Se kapitel 4.7.) Genom att tillämpa delar av denna teoretiska 
modell var min förhoppning att bidra med kunskap om hur barnbibliotekarier främjar 
nyanlända barn och ungas integrationsprocess.  

3.1. Integrationsprocessens sju dimensioner  
Här presenteras de sju dimensioner som ingår i Diaz mångdimensionella 
integrationsmodell, Diaz (1996) skriver att samtliga sju dimensioner utgör en rimlig 
beskrivning av en komplex, mångdimensionell integrationsprocess, denna 
komplexitet har att göra med hur integrationsprocessen utformas på viktiga 
samhällsområden där integrativa relationer äger rum. Dimensionerna kommer inte i 
någon speciell ordning och bygger inte på varandra, däremot skriver Diaz (1996) att 
integrationsprocessen består av minst  sju dimensioner. Dock har jag tolkat Diaz 
resonemang som att innehållet i de olika dimensionerna är föränderliga och 
anpassningsbara till skiftande kontexter eftersom det uttryckligen är en 
tvärvetenskaplig teoretisk modell, samt att det är lämpligt att fokusera på några valda 
dimensioner.  

Social integration  
Handlar om tillgång till svenskt, socialt nätverk och hur sociala kontakter med 
infödda svenskar ser ut i olika miljöer såsom på arbetsplatsen, bostadsområdet, i 
vänskapskretsen och i familjen. I en rapport från 2004 utvecklar Diaz definitionen av 
social integration och skriver då om social, intern integration vilket åsyftar sociala 
relationer med människor som har samma nationalitet och språkbakgrund som 
individen själv. Att dela erfarenheter och kunna få hjälp och stöd är 
trygghetsskapande, social, intern integration och gruppintegrationen är värd att lyfta 
fram då den existerar i den invandrades vardag (Diaz, 2004).  

Kommunikativ integration  
Denna dimension handlar om tillgång till information och språkresurser. Även om 
språkliga färdigheter, mediakonsumtion och förmåga att kunna ta till sig 
myndighetsbeslut (Diaz, 1996).  
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Boendeintegration  
Det som i modellen definieras som boendeintegration kan mätas i relation till 
bostadsområdets etniska sammansättning och hur möjligheterna för integration och 
sociala kontakter i bostadsområdet ser ut. Även bostäders kvalitet, upplåtelseform 
från hyresrätt, bostadsrätt och hus samt hur förflyttningar däremellan ter sig är 
viktiga markörer för hur integrationen fungerar i bostadsområdet (Diaz, 1996). 

Politisk integration  
Handlar om tillgången till fullständiga politiska rättigheter och utövande av sociala 
och politiska medborgarroller. Viktiga indikationer är deltagande i fackförening och 
andra organisationer. Valdeltagande, politiskt intresse och förmåga att överklaga 
politiska beslut är också indikationer på politisk integration (Diaz, 1996). 

Familjeintegration  
Innebär hur svenska släktförhållanden, partners eller äktenskap påverkar tillgången 
till sociala nätverk och sociala resurser. Termen”intermarriage” används för att 
beskriva integrerade parrelationer (Diaz, 1996).  

Personlig integration  
Handlar om individens subjektiva upplevelse och tillfredsställelse med livet i 
Sverige, i vid mening. Individens välbefinnande och egna upplevelse av uppnådda 
och förväntade integrationsmål (Diaz, 1996).  

Ekonomisk integration 
Handlar om hur pass integrerade invandrare är i arbetslivet och på arbetsmarknaden. 
Vilket leder till tillgångar i form av inkomster, yrkespositioner och 
karriärsmöjligheter (Diaz, 1996).  

4. Metod 

Här presenteras den insamlingsmetod och analysmetod jag valt. Jag går även igenom 
urval, fördelar och nackdelar med metoderna samt forskningsetiska överväganden 
som gjorts i samband med studien.  

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur barnbibliotekarier främjar 
nyanlända barn och ungas integrationsprocess så tillämpade denna studie ett 
kvalitativt förhållningssätt vid insamlingen av empiri och i analys genom att studera 
barnbibliotekariers uppfattningar, erfarenheter och förhållningssätt till att arbeta med 
nyanlända barn och unga. Kvalitativ metod innebär att fokus läggs på de kulturella, 
vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, 
handlande och sätt att uppfatta världen (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag använde 
semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod och de analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen kategoriserades utifrån 
Diaz integrationsmodell.  
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4.1. Semistrukturerade intervjuer  
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes som insamlingsmetod och det var 
den intervjuade personens egna upplevelser och synsätt som var av intresse för denna 
studie. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnet från den 
levda vardagsvärlden och ur den intervjuades egna perspektiv. Semistrukturerade 
intervjuer saknar etablerade standardregler och metodologiska konventioner, det 
finns dock övergripande arbetssätt som bör efterföljas (Kvale & Brinkman, 2009). I 
planeringsstadiet av semistrukturerade intervjuerna finns uppsatsens syfte och 
frågeställningar med som utgångspunkt, semistrukturerade intervjuer utgår från en 
intervjuguide med ämnesområden som ska täckas in samt förslag till frågor. 
Intervjuguiden är ett flexibelt dokument där intervjuaren tillåts ändra ordningsföljd 
samt ställa följdfrågor för mer djupgående svar, frågorna är öppet formulerade för att 
svaren ska bli mer nyanserade än i en enkät (Kvale & Brinkmann, 2009). Med hjälp 
av kvalitativa semistrukturerade intervjuer har jag närmat mig barnbibliotekariernas 
tankar på ett djupare plan och fått fram större variationer i materialet än vad som 
eventuellt varit möjligt om jag tillämpat kvantitativa enkäter eller 
fokusgruppintervjuer. Intervjuguiden (Bilaga 2) formulerades utifrån studiens 
frågeställningar samt med stöd i den tidigare forskningen, Diaz (1996, 2004) 
teoretiska modell har även funnits med som bakgrund i arbetet med intervjuguiden. 
Intervjuguiden strukturerades efter tre övergripande teman;  Barnbibliotekets arbete, 
barnbibliotekariernas uppfattningar om arbetet samt barnbibliotekariers syn på 
integration. 

4.2. Urval 
Jag var intresserad av att intervjua barnbibliotekarier som kunde bidra med något till 
mina forskningsfrågor därför tillämpades ett målstyrd urval och det kännetecknas av 
att intervjupersoner valts ut då de har direkt hänvisning till de forskningsfrågor som 
har formulerats och som kan bidra med något för att besvara dem (Bryman, 2014). 
Dessutom ville jag ha möjlighet att genomföra intervjuerna som ett personligt möte 
med respektive intervjuperson och därför föreligger det även en geografisk aspekt i 
urvalet. Vid intervjuförfrågan ställdes ett krav att jag önskade intervjua 
barnbibliotekarier däremot ställdes inga krav på att barnbibliotekarierna skulle arbeta 
med mångkultur, nyanlända eller integration. De fyra barnbibliotekarierna som 
medverkar arbetar på fyra olika folkbibliotek som är geografiskt placerade i samma 
region av landet, de valda folkbiblioteken ligger i tre av de större kommunerna i 
regionen (regionfakta.se). Jag valde större kommuner för att det för med sig en rad 
förhoppning: Att det är större biblioteksorganisationer som studien utgår i från, att 
det är folkbibliotek som har haft fler möjligheter att arbeta mot olika 
användargrupper samt att det är folkbibliotek som har bedrivit arbete kring 
mångkultur och nyanlända under en längre tid. Det var svårare än jag föreställt mig 
att komma i kontakt med frivilliga barnbibliotekarier som ville ställa upp för 
intervjuer. En anledning till det kan vara att det i intervjuförfrågan tydligt framkom 
vad syftet med intervjuerna var samt att det skulle handla om nyanlända barn och 
unga. Dock uppgavs inget krav angående om intervjupersonerna skulle inneha 
speciella kunskaper inom just det fältet. I slutändan tror jag trots allt att brevet 
tolkades på det viset (se bilaga 1). Många av de bibliotekarier som avböjde uttryckte 
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en föreställning att de inte ansåg sig arbeta utifrån något speciell strategi för 
nyanlända barn och unga. Det är en intressant föreställning som också hade varit 
givande och värdefull att utforska i denna studie och för att eventuellt få en större 
spridning och mångfald i empiri och analys. 

4.3. Genomförande av intervjuer 
I två fall tog jag kontakt med bibliotekarierna via e-mail. I de två andra fallen 
kontaktades bibliotekscheferna via e-mail och de förmedlade sedan kontakterna till 
personer som de ansåg kunde bidra med något i ämnet. Kontaktuppgifterna fanns 
tillgängliga på respektive biblioteks hemsida. Intervjuerna genomfördes på plats på 
de fyra olika folkbiblioteken för att kunna intervjua utifrån en friare samtalsform, 
men också på grund av ren nyfikenhet för att få se hur det såg ut på respektive 
folkbibliotek och på barnavdelningarna. Jag tror det har tillfört en större förståelse 
för hur dessa barnbibliotekarier arbetar. Intervjuerna genomfördes i avskilda 
mötesrum som intervjupersonerna bokat. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 
smartphone och varade mellan 40-50 minuter. En av intervjudeltagarna valde att ha 
med tolk för att det inte skulle uppstå några missförstånd i vår kommunikation 
eftersom personen inte har svenska språket som modersmål.  

4.4. Forskningsetiska principer 
Forskningsetiska principer ska efterföljas i all vetenskaplig forskning. De består av 
fyra grundprinciper: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet. Kortfattat innebär det: Att forskaren ska informera berörda personer 
om studiens syfte, deltagandet är frivilligt, deltagarna har själv rätt att bestämma över 
sin medverkan samt att det för minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande. 
Alla uppgifter som lämnas av respondenterna ska behandlas konfidentiellt, 
uppgifterna som lämnas får endast användas för forskningens ändamål (Bryman, 
2016). Jag har följt de principer som är aktuella för den här studien, jag informerade 
intervjupersonerna om studiens syfte både skriftligt och muntligt, jag informerade att 
deras medverkan är frivillig samt att de när som helst kan välja att avbryta sin 
medverkan, jag upplyste intervjupersonerna om att deras personuppgifterna kommer 
att behandlas konfidentiellt samt att uppgifterna inte kommer att användas för andra 
ändamål än i studiens syfte, jag informerade om att ljudinspelningen kommer att 
raderas efter avslutad studie. Jag har även följt högskolans riktlinjer angående GDPR 
och använt mig av samtyckesblanketten som tillhandahålls av högskolan. 
Intervjupersonerna informerades om samtyckesblanketten och jag fick den påskriven 
innan intervjuerna påbörjades, intervjupersonernas personuppgifter har behandlats på 
ett konfidentiellt vis, såväl som på vilka kommuner och på vilka folkbibliotek som de 
arbetar, samtliga intervjupersoner har tilldelats fiktiva namn och de olika 
stadsdelarna som nämns i studien har tilldelats fiktiva namn. Jag gjorde 
ljudupptagning av samtliga intervjuer och efter avslutad studie kommer ljudfilerna 
att raderas 

4.5. Presentation av intervjupersonerna 
Kristin: Är bibliotekarie och har arbetat sex år i nuvarande biblioteksorganisation 
men på två olika stadsdelsbibliotek. Den nuvarande tjänsten har hon haft under tre år. 
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Kristin är ansvarig för bibliotekets tvärgrupp för språklig mångfald och nationella 
minoriteter och hon arbetar mycket med biblioteksverksamhet riktad mot nyanlända 
barn, unga och vuxna.  

Samira: Är inte bibliotekarie men utbildad lärare och doktorerade i pedagogik när 
hon tvingades fly från ett krisdrabbat land till Sverige. Sen tre år tillbaka är Samira 
anställd som pedagog på folkbibliotekets barnavdelning. Samira arbetar mycket för 
att barnbiblioteket ska nå arabisktalande barn och deras vuxna för att stärka 
nyanlända barns språk. Samira talar svenska men valde att ha med tolk vid 
intervjutillfället för att det inte skulle uppstå några missförstånd i vår 
kommunikation. Intervjun genomfördes på svenska och arabiska. 

Camilla: Är bibliotekarie på ett stadsdelsbibliotek beläget i en förort som heter 
Blomstergården. Blomstergården är ett socialt utsatt område med mångkulturell 
befolkning beläget strax utanför staden. Camilla har arbetat på detta bibliotek i tolv 
år. Biblioteket är beläget i ett centrumkomplex och det finns andra 
samhällsinstitutioner i bibliotekets direkta närhet. 

Hanna: Är bibliotekarie och har arbetat på nuvarande folkbibliotek i fjorton år. Just 
nu arbetar hon på barn och ungdomsavdelningen. Hanna har genomfört 
biblioteksprojekt med barn och ungdomar i bostadsområdet Nygården med 
mångkulturell befolkning. 

4.6. Transkribering  
Vid transkriberingen bearbetades intervjuerna till skriftspråk och under 
transkriberingen gjordes också intervjupersonernas identiteter konfidentiella. Efter 
varje genomförd intervju transkriberade jag det inspelade materialet under samma 
dag således också innan nästa intervju genomfördes. Detta var ett medvetet val för att 
underlätta transkribering men också för att minnas detaljer så som ansiktsuttryck och 
kroppsspråk, det var också lärorikt att lyssna på hur jag själv som intervjuare ställde 
vissa följdfrågor och hur nyanser i min röst uppfattades. Jag upplevde att 
intervjuerna flöt på bättre samt att jag hade förmågan att släppa intervjuguiden mer 
under senare intervjutillfällen när jag lyssnat på de föregående inspelningarna. Det 
var även betydelsefullt för när transkriberingen inleddes så påbörjades också 
analysen. Bryman (2016) skriver att det finns goda skäl för att låta analysen bli en 
kontinuerlig aktivitet som innebär att forskaren blir medveten om hur olika teman 
dyker upp och som då kan uppmärksammas vid nästkommande intervju. Även 
Wildemuth (2017) skriver att intervjuerna bör bearbetas tidigt då en tillämpar 
kvalitativ innehållsanalys.  

4.7. Kvalitativ innehållsanalys 
Jag har valt kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. Metoden fungerar väl för 
semistrukturerade intervjuer då den tillåter forskaren att förstå en social verklighet 
och människors upplevelser på ett subjektivt men ändå vetenskapligt sätt 
(Wildemuth, 2017). Kvalitativ innehållsanalys är oftast induktiv, rådatan som samlas 
in kan kontinuerligt processas om till kategorier och teman. Studiens intervjuguide 
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var från start utformad efter studiens inledande frågeställningar samt mot en 
bakgrund av såväl tidigare forskning samt utifrån Diaz teoretiska modell om 
integration. Därför var det möjligt att ha en deduktiv ansats och kategorisera 
intervjusvaren efter många av dimensionerna i Diaz modell, det kallas för en riktad 
innehållsanalys då den inledande kodning av materialet relateras till en befintlig teori 
eller modell (Wildemuth 2017). De transkriberade texterna bearbetades genom flera 
genomläsningar och till att börja med ett grovt kategoriserande för att finna större 
teman, för att sedan smalna av till att innefatta resonemang i texterna som tyder på 
mer precisa kategoriseringar. I analysprocessen framkom det att fyra av sju 
dimensioner går att tillämpa i kategorisering av den insamlade empirin: Social 
integration, kommunikativ integration, boendeintegration och politisk integration. 
(Se kapitel 5). De tre återstående dimensionerna uteslöts efter inledd kodning, det var 
inte givande att inkludera de tre dimensionerna i en biblioteksstudie som är 
genomförd utifrån ett professionsperspektiv, då de tre dimensionerna åsyftar en 
betydligt mer subjektiv uppfattning om hur integrationsprocessen fortlöper. 
Ekonomisk integration på grund av att det är en dimensionen som åsyftar tillgången 
på ekonomiska resurser genom en individs etablering på arbetsmarknaden i form av 
avlönat arbete som på sikt leder till fler karriärmöjligheter. Familjeintegration är inte 
möjlig att ta upp eftersom det handlar om kärleksrelationer och äktenskap, där en 
part sen tidigare är integrerad i landet samt vilken betydelse det har för den 
invandrade partnerns integrationsprocess. Personlig integration är heller inte möjlig 
att använda i denna analys då personlig integration handlar om den invandrades egna 
uppfattning om hur integrerad den anser sig vara i landet.  

5. Resultat och analys  

Här presenteras och beskrivs det empiriska materialet, det är i bearbetad och 
konfidentiell form som är kategoriserad och redovisas utifrån fyra dimensioner i 
Diaz mångdimensionella integrationsmodell. Definitionerna har jag valt att modifiera 
och tolka mot en bibliotekskontext. Inför varje dimension presenteras återigen 
definitioner av de dimensioner som jag tillämpat i analysen.  

5.1. Social integration 
Denna dimension fokuserar på hur tillgång till svenskt, socialt nätverk, hur sociala 
kontakter och förtroendeskapande processer med majoritetsbefolkningen utvecklas i 
olika sociala miljöer. Det handlar också om hur social tillit skapas till samhälleliga 
institutioner (Diaz,1996 ). I detta avsnitt har jag tittat på hur barnbibliotekarierna 
främjar nyanlända barn och ungas sociala integration. En viktig del i kategorin social 
integration är tillgång till ett socialt nätverk, sociala kontakter och en social miljö 
(Diaz, 1996). Intervjupersonerna ansåg att det var viktig att deras respektive 
folkbibliotek uppfattades som tillgängliga och inkluderande platser i samhället. 
Kristin ville gärna framställa sitt folkbibliotek som en institution i samhället med 
”låga trösklar” där barn, unga och vuxna från olika ställen och med olika språk 
samlas och där sociala kontakter uppstår. Enligt Diaz (1996) definition av vad social 
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integration innebär så leder social integration till att förtroendeskapande processer 
mellan människor främjas. Vilket också bibliotekarierna förmedlar under 
intervjuerna. Hanna poängterade att det inte behöver vara ett gemensamt språk eller 
gemensam språkbakgrund som leder till sociala kontakter och att sociala nätverk 
främjas. Det kan likväl vara gemensamma intressen som förenar och som leder till att 
människor får kontakt med varandra. Det framkom också att nyanländas 
språkutveckling ofta betraktas som det faktiska målet med de sociala kontakterna. 
Hanna resonerade -”Det kan vara en social kontakt som öppnar upp olika vägar till 
språket, nya tankar och andra perspektiv”. Även Samira framhöll att barn med olika 
språkbakgrund ska göra olika aktiviteter med varandra för att stärka språket. Det är 
ett perspektiv som skiljer sig från Diaz (2004) uppfattning angående begreppet 
social, intern integration som handlar om sociala relationer med människor som har 
samma nationalitet och gemensam språkbakgrund. Det är betydelsefullt för 
nyanlända som delar gemensamma erfarenheter att få stöd och hjälp av andra 
människor med samma modersmål. Att umgås med andra som befinner sig i samma 
situation är trygghetsskapande för nyanlända individer (Diaz 2004).  

Samtliga bibliotekarier i undersökningen lyfter fram sagostunden som givande i 
möten med nyanlända barn och deras familjer. Sagostunden ett exempel på aktivitet 
som stödjer Diaz (2004) resonemang om social, intern integration. Sagostunden står i 
sammanhanget ut som återkommande aktiviteter i programverksamheterna hos 
samtliga barnbibliotek i det empiriska materialet. Sagostunder erbjuds både på 
svenska och på de nyanlända barnens modersmål, de språk som erbjuds varierar och 
ambitionerna är att det ska spegla efterfrågan hos besökarna. Även vilka 
språkkompetenser som finns att tillgå bland de som håller i sagostunderna är 
avgörande för vilka språk som aktiviteten erbjuds på vid respektive bibliotek. 
Sagostunden kan också ses utifrån Diaz (1996) definition av social integration 
eftersom sagostunden uppfattas likt sociala nätverk riktade mot nyanlända barn och 
som genom att deltaga utvecklar sociala kontakter. Även gemenskap och 
förtroendeskapande processer främjas av att de nyanlända barnen träffar andra barn 
och vuxna.  

Kristin, Camilla och Hanna säger att nyanlända barn och unga i mellanstadieåldern 
ofta kommer till biblioteken själva utan vuxet sällskap. Det är vanligt under 
eftermiddagarna när skolorna slutat, att nyanlända barn och unga självmant valt att 
använda biblioteket som en plats att hänga och umgås med kompisar på upplevs som 
positivt av de intervjuade bibliotekarierna. Kristin, Camilla och Hanna har anpassat 
verksamheter för att möta nyanlända barn och ungas behov. Kristins bibliotek valde 
att arrangera språkkafé som riktar sig till nyanlända ungdomar. Men det framkom 
även i det empiriska materialet att det förekommit en del svårigheter i hur 
biblioteken ska bemöta dessa barn och unga.  

På eftermiddagarna är det många som kommer direkt efter skolan och är 
här tills vi stänger. Som inte går på fritids och som inte har föräldrar med 
sig. Det är mycket sånt och det har blivit så att vi satt en gräns att man 
måste vara sju år för att få vara här själv.  
Camilla 
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Camilla, Kristin & Samira berättade om konkreta exempel på hur de bekräftar barn 
och ungas språk och modersmål. Det är ett sätt för att skapa personliga, sociala 
relationer till barnen, säger de. Det korresponderar till Diaz (1996) uppfattning att 
social integration skapas genom tillit, gemenskap och en förtroendeskapande 
process. 

Att visa att det finns massa nya böcker på till exempel arabiska och massa 
fina bilderböcker, bekräfta att barnets språk finns. Att man ska kunna 
spegla sig lite, att känna att om man inte kan svenska, men jag kan ju det 
här!  
Camilla  

Biblioteksvisningar av förskole- och lågstadieklasser på barnavdelningen 
frågar jag ofta vilka språk det pratas i klassen. Samtliga barn får då säga 
sitt språk, jag brukar då visa var i biblioteket som litteratur på det språket 
står. Att det visst finns böcker på det språket i biblioteket och då blir de 
barnen ofta jättestolta. Det är viktigt att man gör det till något positivt, en 
styrka. Att barnen är inkluderade. 
Kristin  

Barnen började hitta sig själva, på sitt eget sätt och uttrycka sig själva, 
barnen är delaktiga och tillåts berätta sina egen berättelse och historia 
inför gruppen på sitt språk. 
Samira 

En viktig aspekt som framkommer under intervjuerna är hur barnbibliotekarierna 
bemöter föräldrar eller annan vuxen i barn och ungas närhet. Samira framhåller 
under intervjun att det är viktigt att nå föräldrarna att prata med dem och etablera en 
relation. Kristin och Hanna berättar att deras respektive bibliotek erbjuder nyanlända 
vuxna en biblioteksvisning som  sker i samband med SFI-undervisning för 
nyanlända. Bibliotekarierna är då noga med att berätta att barn är välkomna på 
biblioteket, att det är gratis, att det finns toaletter med skötbord och att det finns 
möjlighet att värma medhavd mat. 

Säga sånna saker som är kanske självklara för oss men om man kommer 
från ett krigsdrabbat land inte vet vad folkbiblioteken kan erbjuda…vi 
visar alltid barnavdelningen och vi har gått in i vårt sagoskåp där vi har 
sagostunder. Fast även att de är vuxna så har vi tagit in dem där för att 
visa att här kan man gå på sagostunder med barn.  
Kristin 

Barnbibliotekarierna berättar om vardagliga arbetssätt och det är tydligt att det 
korresponderar mycket väl till Diaz resonemang om hur social tillit till samhälleliga 
institutioner skapas (Diaz, 1996). 

5.2. Kommunikativ integration 
Denna integrationsdimension handlar om att som nyanländ förstå vad som sägs och 
själv kunna uttrycka sig. Vilket åsyftar tillgång till information, språkresurser och 
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kommunikativa resurser, läsförståelse och förmågan att kunna ta till sig 
samhällsinformation. Det handlar också om mediakonsumtion och uppmärksamma 
vilka sorters medier personerna har tillgång till (Diaz, 1996). 

Här har jag tittat på hur barnbibliotekarierna främjar nyanlända barn och ungas 
kommunikativa integration. Samtliga intervjupersoner svarade att språkutveckling är 
det övergripande målet för biblioteksverksamhet mot nyanlända barn och unga. På 
alla fyra bibliotek fanns böcker på flera olika språk, inköp av böcker både på 
originalspråk och översättningar av svenska barnboksklassiker poängterades av 
Kristin och Camilla. Samtliga intervjupersoner poängterade vikten av att hålla 
samlingarna levande och uppdaterade genom att vara uppmärksam på när en 
språkgrupp i kommunen ökar och försöka anpassa utbud och samlingar till de olika 
språken. 
Kristin tog upp att det i hennes kommun finns förskolebibliotek på de flesta 
kommunala förskolorna. Kristin såg det som en möjlighet att genom 
förskolebiblioteken få tillfälle att faktiskt nå ut till de nyanlända förskolebarnen som 
annars kanske inte hade kommit i kontakt med bibliotek, böcker och läsning. Kristin 
säger att hon lägger mycket tid på att plocka ihop bokpåsar till förskolorna som 
föräldrar och barn kan ta med hem, det inkommer ofta önskemål att bokpåsarna ska 
innehålla barnböcker på olika språk samt önskemål om svenska barnboksklassiker 
samt översättning av samma titlar.  

Kristin berättade att de i hennes biblioteksorganisation valt att arbeta inkluderande 
redan i första mötet med nyfödda barn i kommunen, genom att erbjuda samma 
bokgåva även till de som inte har svenska som modersmål.  

Nu på fredag ska jag lansera för hela biblioteksverksamheten att vi 
numera ska ha ”Barnens första bok”. Den som vi delar ut till alla nyfödda. 
Vi ska ha en ny version att dela ut, så det finns på svenska, engelska och 
arabiska.  
Kristin 

Kristin anser att barnens första bok på arabiska är ett stort steg och ”illustrerar att 
mångfaldsperspektivet är representerat i hela biblioteksorganisationen”.   

Kristin, Camilla, Samira poängterar att alla barn och unga ska känna sig inkluderade 
utifrån sina förutsättningar och språk. Det är viktigt att ha framme material, litteratur, 
medier på olika språk i biblioteksrummet och göra det tillgängligt och synligt. När de 
är ute på uppsökande verksamhet välja att ta med böcker på flera olika språk, att vid 
sagostunder inte välja böcker som alltid handlar om barn med svenska namn eller 
som endast har bilder och illustrationer på blonda barn. Sammantaget synliggör ovan 
exempel att barnbibliotekarierna säger att de är medvetna om att de främjar 
nyanlända barn och ungas tillgång till språkresurser, vilket är centralt för att 
understödja den kommunikativa integrationsdimensionen, enligt Diaz (1996) 
definition. Barnbibliotekarierna gör det genom att erbjuda material, media och 
kommunikativa resurser på flera olika språk och i andra sammanhang (förskolan) för 
att nå barn och unga som annars inte hade haft möjlighet att få ta del av 
barnbibliotekets språkresurser. Det finns resonemang som uttryckte svårigheter kring 
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barn och ungas tillgång till språkresurser. Enligt Diaz definition av kommunikativ 
integration är det centralt att tänka på tillgång till men likväl kan det handla om brist 
på (Diaz, 1996). M.a.o. att det saknas möjligheter att tillgodose kommunikativ 
integration. Camilla uttryckte svårigheter med bibliotekens inköpskanaler kring 
mångspråk och upplevde det problematiskt att veta om det är bra kvalitet på litteratur 
och medier som köps in. Det beror enligt Camilla på att det inte finns tillräckligt med 
förhandsinformation om  medier på olika språk som hon skulle önska, de titlar som 
lyfts fram i olika forum köper många in och folkbiblioteken har då samma utbud, 
enligt Camilla. Hanna förklarade att de på hennes bibliotek ofta fjärrlånar in 
barnlitteratur som finns på olika språk och på de språk som de har mindre 
representation av i samlingarna. Då lånar de från Internationella biblioteket eller från 
större stadsbibliotek i regionen. Just dessa resonemang synliggör problem som 
barnbibliotekarierna uppmärksammat när det gäller nyanlända barn och ungas 
tillgång till men även brist på språkresurser och media, samt huruvida det i 
förlängningen kan påverka nyanlända barn och ungas mediakonsumtion och 
kommunikativa integration negativt. 
Som förklarats tidigare så ingår kriterierna tillgång till information samt förmåga att 
ta till sig samhällsinformation som indikatorer inom den kommunikativa 
integrationsdimensionen. Intervjupersonerna vittnade om att de försöker arbeta 
medvetet med informationsmaterial på flera olika språk för att nå ut till nyanlända. 
Kristin, Samira och Camilla säger att informationsmaterial och 
marknadsföringsmaterial ska finnas på olika språk och att bilder på barn som 
används av biblioteket i marknadsföringssyfte och i informationsmaterial ska 
representera alla hudfärger. Dock upplevde Hanna svårigheter att nå ut till nyanlända 
i kommunen och få dem att besöka biblioteket, hon ansåg att biblioteket hade 
problem med att nå ut med information och marknadsföring till nyanlända om vad 
som händer och sker på biblioteket. Camilla upplevde inga sådana problem och 
hennes bibliotek i Blomstergården hade medvetet arbetat med att skapa 
förutsättningar för att nyanlända barn och unga ska hitta till biblioteket. Med hjälp av 
en kommunikatör med språkkompetens och en bibliotekarie med språkkompetens 
skapades riktad kommunikation och marknadsföring. Bilder och filmer illustrerade 
hur det såg ut på biblioteket och vad man kunde göras där med barnen, de lades ut på 
sociala medieplattformar för att målgruppen lättare skulle kunna ta till sig det.  

Vi märkte jättestor effekt av det. Jättemycket följare och vi märkte att det 
kom andra familjer som inte brukade komma. Ett samlat fokus på olika 
arrangemang för målgruppen och vi kommunicerade ut på den facebook 
sidan och skrev på arabiska .  
Camilla  

En aspekt som också påverkar nyanlända barn och ungas tillgång till kommunikativ 
integration handlar om hur tillgången på flerspråkig bibliotekspersonal tillgodoses. 
Bibliotekarier med språkkompetens ansågs samstämmigt av intervjupersonerna som 
det mest efterfrågade kompetensbehovet just nu. Kristin sa ”vi är ju en väldigt 
homogen grupp som jobbar här, så språkkompetensen är ett stort behov för att nå 
nyanlända barn och vuxna”.  
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När bokbussen kör ut med sina turer har vi haft med en praktikant som 
kan arabiska. Då har hon bokstavligen gått ut ur bussen och knackat dörr 
och berättat att nu är vi här!  
Och det hade inte alls blivit lika bra om inte hon hade varit med och 
kunnat förklara på arabiska om vad är det här, hur funkar det med 
bokbuss? 
Kristin  

5.3. Boendeintegration 
Boendeintegration syftar till att belysa hur utvecklingen av etniskt blandade sociala 
nätverk och sociala relationer i bostadsområden ser ut. Det handlar även om tillgång 
till social verksamhet i bostadsområden (Diaz, 2004). Här tolkas folkbiblioteket som 
ett exempel på social verksamhet.  

Här har jag titta på hur barnbibliotekarierna som genom lokalt förankrade 
biblioteksverksamheter i bostadsområden beskriver hur de gör och hur de beskriver 
hur de kan främja integration av nyanlända barn och unga. Tre av fyra folkbibliotek 
där barnbibliotekarierna som är delaktiga i denna undersökning arbetar är centralt 
placerade i respektive stad varav ett av de fyra är ett stadsdelsbibliotek i en 
mångkulturell förort, som i denna uppsats fått ett fingerat namn och kallas 
Blomstergården. 

Vi är det bibliotek som har flest barn och unga, vi har har flest barn inom 
vårt område. Vi har väldigt många barn som besökare och vi har många 
barn som kommer hit själva. Dom flesta kommer ensamma och det är tror 
jag beror på att det är ett miljonprogramsområde som är byggt så att man 
inte behöver gå över så många vägar, det är tryggt att gå hit…Det ligger 
fem skolor i vårt närområde och vi ligger i ett centrum och det är lätt att ta 
sig hit.  
Camilla  

Camillas resonemang relaterar till Diaz (2004) tankar kring betydelsen av tillgång till 
svenskt nätverk i det lokala bostadsområdet och att det leder till social och kulturell 
mångfald som bidrar till att förstärka omgivningens integrationsfrämjande 
potentialer. Även omgivningens integrationsfrämjande resurser av social karaktär 
ökar genom detta (Diaz, 2004).  

Det är av stor betydelse att institutionen folkbiblioteket som social verksamhet 
befinner sig där nyanlända och mångspråkig befolkning bor och lever. Det resonerar 
även Kristin om under intervjun. Hon framhåller värdet av att lära känna sin 
kommun och vilka invånare som bor där. Kristin samarbetar tätt med en 
inkluderingskoordinator från kommunen som regelbundet ger information om vilka 
områden som har nyanlända invånare, vilka språk som är aktuella bland de 
nyanlända samt när de nyanlända familjerna förväntas komma till kommunen. 
Kristin brukar besöka de stadsdelsbibliotek som finns i närheten av de aktuella 
bostadsområdena för att undersöka vilka behov som finns och vilka språk som 
behöver stöttas upp med i bestånden. 
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Samtliga barnbibliotekarier jag intervjuade uttryckte att de ville arbeta utåtriktat och 
påtalade vikten av att biblioteksverksamheterna bör vara synliga på andra platser än i 
det faktiska biblioteksrummet. Bokbussens turer och annat uppsökande 
biblioteksverksamhet är inflytelserika när det handlar om tillgänglighet till social 
verksamhet i bostadsområden, biblioteksverksamheten bidrar till att skapa socialt och 
kulturellt mångfald i bostadsområden.  

Nu har det blivit så att bussen kör till de olika bostadsområdena som 
byggs och det har varit väldigt populärt, då är det jättemånga barn som är 
på bussen. De som arbetar på bussen tar med sig extra mycket barnböcker 
på olika språk och böcker som föräldrarna också vill ha.  
Kristin 

Hanna berättar om ett projekt hon drivit i en förort som heter Nygården (fingerat 
namn) som har mångspråkig och nyanländ befolkning. 
  

Det är uppskattat att vi kommer dit och pratar om vår verksamhet och 
kanske har bokprat. Det dyker upp många fler här då (stadsbiblioteket) 
när vi har varit där och berättar vad som händer på stadsbibblan…Den 
personliga kontakten, de ser vilka vi är och känner igen oss sen när de 
kommer hit.   
Hanna 

Det som Hanna berättar uppmärksammar en motsättning till Diaz (2004) resonemang 
om tillgång till social verksamhet i det lokala bostadsområdet. Då hennes 
resonemang ger uttryck för att som bibliotekarie befinna sig i ett bostadsområde för 
att visa vad som erbjuds på stadsbiblioteket inne i staden, snarare än att etablera 
biblioteksverksamhet i bostadsområdets direkta närhet. Men samtidigt har Hannas 
tillvägagångssätt inneburit en process och utveckling av sociala relationer i 
bostadsområdet och det är också ett argument för ökad boendeintegration (Diaz, 
2004). Hannas resonemang styrks också av att hon kan se en effekt av att fler 
nyanlända besöker stadsbiblioteket som då har medverkat till att sociala relationer 
med bibliotekarierna har stärkts, vilket appellerar till det Diaz (2004) skriver om att 
boendeintegration ska stärka integrationsfrämjande potentialer. Det innebär även att 
integrationsfrämjande resurser av social karaktär ökar.  

5.4. Politisk integration 
Denna dimension handlar om tillgång till fullständiga politiska rättigheter och fullt 
utövande av sociala och politiska medborgarroller (Diaz, 1996). För att styra 
definitionen mot ett barnperspektiv har jag tolkat begreppet utifrån barn och ungas 
tillgång till den demokratiska processen och deras rätt att delta och påverka 
beslutsprocesser.   

Här har jag tittat på om nyanlända barn och unga har möjlighet att delta och påverka 
beslutsprocesser inom barnbiblioteksverksamheter. Samira och Camilla brukar ha för 
vana att fråga nyanlända barn, unga och föräldrar om deras idéer och vad de skulle 
vilja uppleva för aktiviteter på barnbiblioteket, Samira talade även om att öppna upp 
perspektivet och vara än mer konkret och fråga vilka olika material besökarna vill ha 
i skaparverkstäderna, vilka medier såsom olika tidningar, böcker och spel. Men även 
vara lyhörd för barn och ungas åsikter och idéer i hur de vill att utformningen av det 
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faktiska biblioteksrummet ska vara, Samira brukar fråga dem vilka möbler och 
inredning de önskar att barnbiblioteket ska ha. Det är ett medvetet tillvägagångssätt 
från Samira för att understödja att de nyanlända barnen och unga är samt känner sig 
inkluderade på flera olika plan i en bibliotekskontext.  

De ska inte tänka att de bara tillhör sina hemläder utan tänka att de tillhör 
Sverige också och detta bidrar till att de ska känna det. 
Samira 

Genom att låta nyanlända barn och unga vara delaktiga i utformningen av 
barnbiblioteket synliggörs djupare betydelser än vad det praktiska utformandet av 
barnbiblioteket innebär. Det handlar om att ge individerna en känsla av tillhörighet i 
samhället och i det offentliga rummet. Genom ett sådant tillvägagångssätt erbjuder 
barnbibliotekarierna flera möjligheter för att nyanlända barn och unga ska ha rätt att 
utöva sociala medborgarroller som är ett krav för politisk integration enligt Diaz 
(1996). Det finns även tendenser i det empiriska materialet som visar på att 
barnbiblioteken understödjer barn och ungas tillgång till en demokratisk process. På 
Blomstergården där Camilla arbetar har det ett ”Biblioteksråd för barn”. Camilla sa 
-”Allt går inte att genomföra och då är det viktigt att förklara varför och inte 
nonchalera barnens förslag”, Camilla säger att hon lyssnar på barnens förslag och tar 
tillvara på idéerna och genomför det som är möjligt. 

Just nu har vi synpunktshantering uppe. Där vi har förklarar vad vi har, 
varför vi kanske inte har vissa saker. Ekonomiskt eller inte har plats för 
det. Förklarar att vi visst kanske har vissa saker som barnen kanske inte 
vet om.  
Camilla  

Hanna talade om liknande arbetssätt som hon benämner ett ”användardrivet 
arbetssätt”. På Nygården, som är en socialt utsatt och mångkulturell förort har 
bibliotekarierna intervjuat barn i mellanstadieåldern och lyssnat på deras idéer vad de 
vill göra och vad biblioteket skulle kunna göra för dem i området.  

De har kommit med idéer så har vi försökt se vad som är möjligt, så har vi 
presenterat ett förslag för dem och då har de fått återkoppla, sen ska vi 
försöka testa det.  
Hanna  

För nyanlända barn och unga kan ett biblioteksråd samt uppmärksammandet av att 
deras idéer tas på allvar vara första kontakten där de uppmuntas att inta en social 
medborgarroll, det kan också vara den första möjligheten för dessa barn och unga att 
påverka samhälleliga beslutsprocesser.  

6. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning, diskussionen 
är uppdelad under fyra rubriker som anknyter till fyra av Diaz 
integrationsdimensioner. Den här studien har samlat empiri från semistrukturerade 
intervjuer med fyra barnbibliotekarier som på något sätt arbetar med nyanlända barn 
och unga i sin tjänst. Studiens resultat utgår därför från vad intervjupersonerna har 
berättat, diskussionen bidrar till att förstå hur barnbibliotekarier arbetar med 
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verksamheter riktade mot nyanlända barn och unga, samt vilka integrationsfrämjande 
möjligheter som kan identifieras i deras arbete.  

Social integration 
Resultatet visar på att barnbibliotekarierna ansåg det viktigt att deras respektive 
folkbibliotek uppfattades som tillgängliga, inkluderande mötesplatser som ska tilltala 
alla människor oavsett ålder och språkbakgrund. Jochumsen et al. (2012) skriver att 
folkbibliotek är mötesplatser som är öppna, offentliga rum där medborgare kan träffa 
andra människor som både är som dem eller som har andra åsikter. I ett segmenterat 
samhälle behövs det mötesplatser där människor med olika intressen, skilda 
uppfattningar och värderingar träffas och blir utmanade att ompröva sina åsikter. Jag 
har identifierat tre spår i resultat gentemot synen på barnbiblioteket som en 
inkluderande mötesplats, det första spåret relaterar till barnbiblioteket som en social 
mötesplats men att de sociala relationerna som uppkommer på barnbiblioteket ska 
ses som en väg till språket. Det kommer till uttryck i de språkutvecklande 
aktiviteterna som barnbiblioteken tillhandahåller så som sagostunder och 
språkkaféer, det är exempel på sociala aktiviteter som har tydliga språkutvecklande 
målsättningar. Att barnbiblioteken har språkutvecklande aktiviteter styrks i 
bibliotekslagen 8§ (SFS 2013:801). Det andra spåret som jag valt att uppmärksamma 
kretsar kring barnbibliotekens betydelse som mötesplats och hur det bidrar till social 
integration genom att besökarnas idéer och perspektiv utmanas i olika sociala 
situationer som möjliggörs på barnbiblioteken. Det är ett resonemang som anknyter 
till Audunson (2005) analys av folkbiblioteken utifrån begreppen högintensiva och 
lågintensiva mötesplatser. Audunson (2005) betraktar folkbiblioteken som en 
lågintensiv mötesplats med potential att främja tolerans och demokrati i dagens 
mångkulturella samhället. Under intervjun angående barnbiblioteket som mötesplats 
sade Hanna -”Det kan vara en social kontakt som öppnar upp olika vägar till språket, 
nya tankar och andra perspektiv”, vilket är liknande resonemang som Jochumsen et 
al. (2012) har. De två spåren jag diskuterat ovan har gjort mig uppmärksam på att 
barnbiblioteket är en inkluderande mötesplats men som medför vissa förhållningssätt 
och övergripande samhälleliga mål och språkutvecklande faktorer där nyanlända 
barn och unga ska lära sig svenska språket eller utveckla sitt modersmål. Det tredje 
spåret som är synligt i resultatet och som anknyter till barnbiblioteket som mötesplats 
har en betydligt mer kravlös inställning, Kristin sade att -”det är ok att bara komma 
hit till barnavdelningen och hänga”, vilket tyder på att det anses tillräckligt att besöka 
barnbiblioteket utan att ha något särskilt mål med besöket och inte heller behöva 
prestera någonting vid besöket.  
För att underlätta nyanlända barn och ungas integrationsprocess är det viktigt att vara 
medveten om att integrationsprocessen hör samman med hur social tillit till 
samhälleliga institutioner skapas (Diaz, 1996). I denna intervjustudie blev det tydligt 
genom det som barnbibliotekarierna berättat om hur de främjar att social tillit i sina 
vardagliga arbetsmetoder på flera sätt, en strategi för att rikta sig till nyanlända barn 
och unga just för att stödja deras sociala integration är att barnbibliotekarierna är att 
vara inkluderande i sitt bemötande och Kristin använde uttrycket ”låga trösklar” när 
hon skulle beskriva hur hon ville att hennes barnbibliotek skulle uppfattas. Att 
Kristin säger så om barnbiblioteket som institution tyder på att hon har ett öppet och 
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inkluderande förhållningssätt till sin barnbibliotekarieroll och det förmedlar hon 
förmodligen också i möten med barn och unga. Jag ser därför en koppling till det 
Johansson (2010) skriver om barnbibliotekariernas relation till barn och unga som 
bör vara icke-hierarkisk och förtroendefull och att barnbibliotekarierna framför allt 
ska vara en vuxen som finns till hands, men som barn och unga inte behöver prestera 
någonting för.  
I intervjustudien berättade två barnbibliotekarier att de under biblioteksvisningar 
med SFI-klasser för nyanlända småbarnsföräldrar hade för vana att på grundläggande 
sätt informera om bibliotekets utbud samt även erbjuda en rundvandring på 
barnavdelningen, det tyder på att barnbibliotekarierna har en medvetenhet kring att 
nyanlända inte har samma vetskap om vad ett barnbibliotek är eller vad som faktiskt 
erbjuds där. Saker som kan verka självklara för vana biblioteksbesökare men som 
inte är det för alla är en viktig medvetenhet att ha med sig i arbetet mot nyanlända 
barn och unga, liknande resultat redovisas i Pilerot och Hultgren (2017) rapport som 
visar på att en nyanländ användargrupp innefattar fler besökare utan kunskap om 
eller erfarenhet av vad ett bibliotek är eller vad det kan erbjuda dem.  

Jag har också uppmärksammat att barnbibliotekarierna beskriver att när de möter 
nyanlända individer under exempelvis SFI-visningar så fokuserar de inte endast på 
att förmedla litteratur och språkresurser, lika värdefullt ansåg barnbibliotekarierna att 
det var för SFI-gruppen att få information om att det fanns möjligheter att värma 
barnmat, att barntoaletter fanns och tydligt understryka att deras barn och unga är 
varmt välkomna till biblioteken. Det är tydliga exempel som illustrerar att genom 
barnbibliotekariernas beskrivningar påvisar ett inkluderande bemötande och att de 
säger sig innehar arbetsmetoder som stödjer det och i den sociala 
integrationsdimensionen är de sociala relationerna framträdande. Johnson (2012) 
studie hävdar att den faktiska informationsresursen till exempel en bok inte är det 
centrala för en nyanländ biblioteksbesökare, istället framhålls de sociala 
interaktionerna och det relationsbygget som uppstår mellan användare och 
bibliotekarie vid ett biblioteksbesök som avgörande för integrationen.Vidare så vill 
jag nämna att biblioteksvisningarna för SFI-klasserna också handlar om att knyta 
nyanlända föräldrar till biblioteket, det framstår som viktigt att föräldrarna känner sig 
välkomna och upplever social gemenskap på barnbiblioteket. Pilerot och Hultgren 
(2017) studie belyser att barn som tar med sig sina föräldrar till biblioteket innebär 
att barnet är en länk mellan den nyanlända vuxna (föräldern) och bibliotekets 
verksamhet och det blir integrationsfrämjande för föräldern, dock betonar Pilerot och 
Hultgren (2017) att det synliggör en bild av barnens relation till biblioteket som 
riskerar medföra att ett stort ansvar läggs på de redan särskilt utsatta nyanlända 
barnen.  

Kommunikativ integration  
Pilerot och Hultgren (2017) skriver att arbetet med den nyanlända användargruppen 
har fört med sig behov att kommunicera på andra språk än svenska. I denna 
intervjustudie uttryckte barnbibliotekarierna samstämmigt att bibliotekarier med 
språkkompetens var det mest efterfrågade kompetensbehovet för respektive 
folkbibliotek, samtidigt sade barnbibliotekarierna att det varit uppskattat och gett fina 
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resultat i att nå nyanlända barn, unga och vuxna då deras folkbibliotek haft personal 
med språkkompetens anställda, i ett fall har biblioteket haft en praktikant som talar 
arabiska och som varit med på biblioteksbussen när de kört turer till områden där 
många nyanlända bor. Barnbibliotekarien berättade att det har varit positiva 
reaktioner från boende i området när praktikanten har förklarat konceptet med en 
biblioteksbuss. Samira har språkkompetens och för henne har det varit enkelt att nå 
ut till de nyanlända familjerna, dels i de sociala bemötandet i biblioteksrummet dels 
genom att hon anpassat språket i bibliotekets informationsmaterial och med ett direkt 
tilltal på arabiska kunnat marknadsföra barnbiblioteket i sociala medier. Tillgång på 
personal med språkkompetens framkom under studien som en helt avgörande faktor 
för vilka olika språk som sagostunder för nyanlända barn erbjuds på och således inte 
utifrån de nyanlända barnens faktiska språkbehov. Det tyder på att 
programverksamhet mot nyanlända barn och unga är beroende av yttre faktorer som 
barnbibliotekarierna inte alltid kan påverka. Det framkom att det är 
barnbibliotekariernas ansvar att uppmärksamma när en språkgrupp ökar och då 
försöka erbjuda material och aktiviteter på det språket, vilket tyder på en komplexitet 
som innebär att mångspråkig biblioteksverksamhet inte är fullständigt inkluderad i 
biblioteksorganisationen. Även om resultatet visar på komplexa strukturer och brister 
så finns det resultat som visar på funktioner i barnbiblioteket som 
barnbibliotekarierna säger att det gör som bekräftar att nyanlända barn och ungas 
kommunikativa integration främjas. Det är tillgång på information, språkresurser och 
kommunikativa resurser, individens läsförståelse samt förmåga att kunna ta till sig 
samhällsinformation som är avgörande markörer för kommunikativ integration 
(Diaz, 1996). Det är också grundläggande funktioner inom en 
folkbiblioteksorganisation.  

I denna intervjustudie sade barnbibliotekarierna att de är angelägna för hur de 
presenterar material, litteratur, medier på olika språk i biblioteksrummet, de har en 
vilja att göra medier på flera olika språk tillgängligt och synligt för alla besökare och 
alla barn och unga ska känna sig inkluderade utifrån sina förutsättningar och sitt 
språk. Genom att barnbibliotekarierna väljer att synliggöra nyanlända barn och ungas 
modersmål så blir det en handling som bekräftar nyanlända barn och ungas identitet 
och kultur inför det nya samhället, samtidigt som målgruppen får möjligheter att ta 
till sig barnbibliotekets utbud. På så vis beskriver barnbibliotekarierna att de 
understödjer nyanlända barn och ungas integrationsprocess genom att erbjuda dem 
tillgång till material på modersmålet som innebär att nyanlända barn och unga går 
går från att passivt betrakta samhället till att bli mer aktiva deltagare i samhället. Det 
relaterar till vad Audunson et al. (2011) illustrerar kring hur folkbiblioteket bygger 
broar mellan nyanländas kultur och det nya samhället genom att tillhandahålla 
tjänster, böcker, tidningar och filmer på flera olika språk, Kristin berättade att hon 
arbetat för att barnbiblioteket ska erbjuda De små barnens bok på arabiska som 
bokgåva till nyfödda barn, nämnda handling innebär att barnbiblioteket bekräftar 
barnens och familjens språk men bokgåvan illustrerar också att 
mångfaldsperspektivet är representerat i hela biblioteksorganisationen. Andra 
faktiska tillvägagångssätt som barnbibliotekarierna beskriver är hur de arbetar 
inkluderande gällande kommunikativ integration mot målgruppen nyanlända barn 
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och unga är att rikta språkutvecklande verksamheter mot förskolan, resultat i denna 
intervjustudie uppmärksammar att barnbibliotekarierna ser förskolebiblioteken som 
en möjlig väg att nå ut till nyanlända barn och familjer som annars inte har kontakt 
med bibliotek, böcker och läsning. Kristin sade att det ofta inkommer önskemål att 
bokpåsarna ska innehålla barnböcker på olika språk, genom att låta kommunen 
utveckla förskolebibliotek tillsammans med barnbibliotekarier som innehar 
litteraturkunskaper och som kan anpassa utbudet och inkludera barnböcker både på 
svenska och på barnens modersmål i bokpåsarna med syfte att stödja förskolan och 
de mångspråkiga barnens språkutveckling. Förskolebibliotek kan göra nytta då det i 
Axelsson (2010) studie bekräftas att litteracitetsarbeten på förskolor till stor del 
utgörs av aktiviteter runt svenska barnböcker trots att förskolorna haft kunskaper och 
språkmedvetenhet så har de inte förmått implementera en verksamhet som också 
omfattar barnens modersmål. 

Social och kommunikativ integration  
När det rör det sig om barnbibliotekariernas möjligheter att arbeta 
integrationsfrämjande i de två dimensioner som kategoriseras som social integration 
och kommunikativ integration. Blir det tydligt att båda dimensionerna är förenliga 
med ett grundläggande barnbibliotekariearbete och därför har det ibland varit svårt 
att separera de två dimensionerna. I mitt material har jag sett två 
integrationsfrämjande möjligheter som barnbibliotekarierna uttryckte som går att 
kategorisera under både social integration och kommunikativ integration, det handlar 
om barnbibliotekets programaktivitet sagostunden och att barnbibliotekarierna på 
olika sätt bekräftade nyanlända barn och ungas språk. Barnbibliotekarierna i studien 
valde att bekräfta nyanlända barn och ungas språk genom att konkret visa att det 
fanns litteratur och andra medier på barnens modersmål i biblioteksrummet och i 
samlingarna. Kristin berättade att barnen ofta blir väldigt stolta, barnbibliotekarierna 
berättade också om att de gör genomtänka val när de ska välja bilder till 
marknadsföringsmaterial och i litteraturvalen till sagostunderna, det har stor 
betydelse för nyanlända barn och ungas integrationsprocess och det är medvetna 
handlingar som innehåller flera nivåer av förtroendeskapande processer mellan 
barnbibliotekarierna och nyanlända barn och unga, likt den Audunson et al. (2011) 
och Diaz (1996) uppmärksammar.  
Vårheim (2014) diskuterar att det är viktigt att skapa riktade, sociala aktiviteter för 
en nyanländ målgrupp för att integrationsprocessen ska bli mindre traumatisk för 
nyanlända som är en socialt utsatt grupp. Sociala aktiviteter påskyndar också de 
förtroendeskapande processerna, sagostunder på flera olika språk var den riktade 
aktivitet som samtliga barnbibliotek i studien erbjöd nyanlända barn och unga,  
sagostunden som aktivitet är väl lämpad som riktad aktivitet för nyanlända barn och 
unga för den innehåller komplexa strukturer som stödjer Diaz (1996) definitioner av 
både social integration och kommunikativ integration. Sagostunden innebär dels en 
socialisering för det nyanlända barnet, dels språkutveckling både för modersmålet 
och för det svenska språket. Axelsson (2010) skriver att det finns ett starkt band 
mellan språk och identitetsutveckling och det betonas att språk i minoritetsställning 
behöver visas fram och få utrymme för att stärka det mångspråkiga barnets 
självkänsla. Rydsjö och Elf (2007) har i sin forskning sett att sagostunden innehåller 
ett sociokulturellt perspektiv, då barnen lär sig vad och hur de ska göra vissa saker 
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utifrån den situation barnet befinner sig i. Även i Pilerot och Hultgren (2017) studie 
framkom vikten av sociala aktiviteter riktade mot nyanlända barn och unga då många 
av de nyanlända barnen är i stort behov av socialisering. 

Boendeintegration  
Efter att jag genomfört analysen i relation till Diaz modell och dimensionen som 
berör bostadsintegration så är jag medveten om att dimensionen må framstå en aning 
åsidosatt vad gäller koppling till tidigare forskning. Jag har valt att inkludera 
perspektivet eftersom bostadsområdet och boendeintegration framkom som en 
betydelsefull faktor i mitt resultat och därför vill jag inkludera det i diskussionen 
med en förhoppning om att tillföra en ny dimension i diskussionen kring 
barnbibliotek i relation till barn och ungas integrationsprocess. Boendeintegration 
handlar om en individs utveckling av sociala nätverk och relationer i bostadsområdet 
samt tillgång till social verksamhet i bostadsområdet (Diaz, 2004). Jag har valt att 
uppmärksamma ”tillgång till social verksamhet i bostadsområdet” och i denna 
intervjustudie framkom bibliotekets geografiska placering som viktigt. 
Barnbibliotekarien som arbetar i området Blomstergården berättat att de har många 
barn och unga som ensamma besöker barnbiblioteket utan vuxet sällskap, det beror 
till stor del på bostadsområdets arkitektur och utformning, området är utformat på ett 
säkert sätt med flera cykel-och gångbanor vilket innebär att barn och unga kan 
besöka biblioteket på ett säkert sätt, beskriver barnbibliotekarien. Det är faktorer som 
bidrar till huruvida barn och unga oavsett språkbakgrund väljer att besöka det lokala 
stadsdelsbiblioteket eller ej.  
Hanna berättade hur de valt att förlägga riktade aktiviteter till barn och unga i en 
förort för att på det sättet komma närmre en nyanländ målgrupp, för att 
barnbiblioteket som institution skulle bli mer synlig för målgruppen genom att 
introducera barn och unga till en biblioteksmiljö, på sikt ville biblioteket att det 
skulle leda till att målgruppen känner sig välkomna till stadsbiblioteket i staden och 
det har lyckats och Hanna berättade att flera av de äldre barnen i förorten numera får 
lov att ta bussen på egen hand till stadsbiblioteket. Det som Hanna beskriver går att 
härleda som en direkt effekt av att stadsbiblioteket har initierat relationsbyggande 
aktiviteter mellan, barn, föräldrar och bibliotekarier, vilket tog sin början i det lokala  
bostadsområdet där de sociala relationerna fått växa i en bibliotekskontext. Genom 
att koppla till Diaz (2004) definitioner på hur bostadsintegration fungerar blir här 
väldigt tydligt och det är betydande med uppsökande barnbiblioteksverksamhet i 
olika bostadsområden för att nå och etablera kontakter med nyanlända barn och 
unga. Barnbibliotekarierna berättar att de går utanför det traditionella 
biblioteksrummet och besöker parker, festivaler och andra arrangemang i olika 
bostadsområden och då tar med sig medier, litteratur och information för att på det 
sättet främja integration för invårarna som bor i bostadsområdet, det är en central del 
att lära känna kommunen och målgruppen för att kunna rikta rätt resurser mot dem. 
Det är således en slags omvärldsbevakning om än på lokal nivå men inte mindre 
betydelsefull för det. Kristin som arbetar på ett stadsbibliotek berättade att hon har ett 
tätt samarbete med en inkluderingskoordinator från kommunen och därifrån får 
information om vilka stadsdelar och stadsdelsbibliotek som är aktuella att få ta emot 
nyanlända barn och unga, det är en möjlighet som barnbibliotekarier har för att 
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anpassa och möta nyanlända barn och ungas biblioteksbehov i det direkta 
närområdet.  

Politisk integration  
Barnbibliotekarierna beskriver att de tar tillvara på barnens förslag, idéer och 
engagemang och det som framkom i resultatet att barns och ungas delaktighet ofta 
uppmärksammas genom biblioteksråd och synpunktshantering som är metoder som 
flera av barnbibliotekarierna säger att de använder sig av. De korresponderar väl med 
vad Johansson och Hultgren (2018) beskriver i utformandet av delaktighetsprocesser 
som involverar barn. Genom att barnbibliotekarierna arbetar med 
delaktighetsprocesser så innebär det att barnperspektivet blir mer synligt i samhället. 
Denna intervjustudie uppmärksammar hur barnbibliotekarierna beskriver att de 
främjar barn och ungas delaktighet och ålägger ett inkluderande 
delaktighetsperspektiv på utformandet av barnbiblioteksverksamheter. Det innebär 
också att barnen får en övning och inblick i en demokratisk process och därmed 
deltar i beslutsprocesser, vilket Diaz (1996) för fram som en viktig aspekt av politisk 
integration och han kopplar delaktighet till demokrati och medborgarskap. Även 
Pilerot och Lindberg (2018) skriver att folkbiblioteken bidrar till de nyanländas 
delaktighet i samhället då biblioteken används på ett mångfacetterat sätt av 
deltagarna, olika kvaliteter i biblioteket betonas och används på olika sätt beroende 
på vilken livssituation den nyanlände befinner sig i. Det går att koppla till 
barnbiblioteket tillsammans med ett barnperspektiv och Johansson och Hultgren 
(2018) skriver att när barnbiblioteken utformas med barns delaktighet som 
perspektiv, så präglas allt det som barnen möter i biblioteket av delaktighet som 
vision. Samira och Camilla berättade att de är lyhörda och frågar nyanlända barn, 
unga och deras föräldrarna vad de vill göra på biblioteken och vilka idéer de har och 
hur utformningen av det faktiska biblioteksrummet ska vara. Det kan handla om allt 
möjligt som är intressant ur ett barnperspektiv. I grunden handlar det om att 
barnbibliotekarierna beskriver hur de väljer att uppmärksamma barn och ungas 
önskemål med syfte att främja besökarnas integration och det inger individerna en 
känsla av tillhörighet i det offentliga rummet samt i samhället. Det 
barnbibliotekarierna beskriver tyder på att barnbiblioteken understödjer barn och 
ungas tillgång till den demokratiska processen och det kan för nyanlända barn och 
unga vara den första bekantskapen med en social medborgarroll, vilket ger dem 
möjligheter att påverka samhälleliga beslutsprocesser. Barnbibliotekarierna berättade 
om ”Biblioteksråd för barn”, som är en strukturerad mötesform där barn och unga i 
är välkomna att komma med förslag till bibliotekarierna och biblioteket. Det handlar 
om att lyssnar på barn och unga och tar tillvara på idéerna och genomför det som är 
möjligt, Camilla sade ”Allt går inte att genomföra och då är det viktigt att förklara 
varför och inte nonchalera barnens förslag”. Liknande strukturerande mötesformer 
för barn och unga benämnde en bibliotekarie som ett ”användardrivet arbetssätt” och 
som fungerade på liknande vis som ett biblioteksråd. Barnbibliotekarierna berättar 
hur de väljer att lyssna och skapa dialoger med barn och unga i utsatta områden., 
vissa idéer och önskemål från målgruppen går att genomföra och andra inte och 
isåfall är det viktigt att återkoppla och förklara varför vissa saker inte är 
genomförbara just nu, så barn och unga inte känner sig nonchalerade. Det tyder på en 
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transparens från bibliotekariernas sida som har en tydlighet och som visar att 
barnperspektivet och delaktighetsprocessen tas på allvar, för nyanlända barn och 
unga kan det innebära en förståelse för hur ett demokratiskt samhället fungerar. 
Dessa perspektiv och diskussioner går in i det som jag tidigare tagit upp under 
diskussionen om social integration. Politisk integration och rätten till en 
medborgarroll handlar också om social tillit till samhället och dess institutioner, 
vilket också är indikationer på att integrationen mellan olika sociala grupper fungerar 
(Vårheim 2014). Pilerot och Hultgren (2018) diskuterar hur folkbiblioteken kan ses 
som en slags alternativ arena för samhälleligt deltagande som bidrar till skapandet av 
sociala relationer vilket också är möjliga argument som kan stärka den politiska 
integrationen hos nyanlända barn och unga.  

6.1. Reflektioner kring metoden och förutsättningarna  
Diaz integrationsmodell som jag tillämpat som teoretisk utgångspunkt har kommit att 
ta ganska stor plats i min studie. Modellen har bidragit med struktur och djupare 
förståelse och som hjälpt mig att identifiera vilka funktioner i barnbibliotekariernas 
arbete som de ger uttryck för och som kan ha betydelse för integrationsprocessen hos 
nyanlända barn och unga. Det har varit intressant och lärorikt att arbeta med ett 
mångfacetterat perspektiv på integration och som gjort mig medveten på att 
integration är möjlig att betrakta likt en process innehållande flera dimensioner. I 
början föreföll det problematiskt att få till intervjuer och i efterhand tror jag att en 
kompletterande metod varit givande att använda och då framför allt observationer.  

6.2. Förslag till fortsatt forskning 
Det finns många intressanta aspekter av barnbiblioteket och integration som 
framkommit under arbetets gång som är värda att utforska vidare under senare 
tillfällen. Jag har sammanfattat tre perspektiv som jag anser är intressanta att 
fördjupa sig kring. Ett angeläget forskningsprojekt är användarstudier av nyanlända 
barn och unga för få kunskap om deras egna uppfattningar och användning av 
barnbiblioteket. Det framkom under intervjuerna hur pass viktigt det är att hela 
biblioteksorganisationen har en gemensam strategi gällande integration, för om 
integrationsprocessen och det mångkulturella perspektivet är väl förankrat i hela 
organisationen så handlar det inte bara om att se nyanlända barn och unga som en 
prioriterad målgrupp utifrån bibliotekets styrdokument, det måste också finnas 
förutsättningar från biblioteksorganisationens sida för att barnbibliotekarierna ska 
kunna möta behoven hos nyanlända och mångspråkiga biblioteksanvändare. Det kan 
ta sig uttryck genom olika faktorer såsom arbetstid, tilldelning av ekonomiska 
resurser, vilka olika tjänster som upprättas, om biblioteksorganisationens syn på 
målgruppen och hur förutsättningar skapas. Vidare tror jag att det hade varit givande 
att studera nyanländas behov ur ett organisatoriskt perspektiv, för att ha möjlighet att 
belysa folkbibliotekens roll i integrationsdebatten.  
I denna studie så framkommer sagostunden en betydelsefull aktivitet och därför vore 
det intressant att forska mer kring vad sagostunden innebär för språkutvecklingen 
och för integrationen hos nyanlända barn, genom att välja en aktivitet och belysa den 
utifrån flera olika perspektiv: Både utifrån bibliotekariernas perspektiv och från 
föräldrar- och barns perspektiv. 
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7. Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att bidra med kunskaper om hur barnbibliotekarier 
främjar nyanlända barn och ungas integrationsprocess. Jag har fokuserat på 
barnbibliotekarier som i någon mån arbetar med nyanlända barn och unga på 
folkbibliotek. Jag anser att den valda metoden fungerat väl och att studiens syfte är 
uppfyllt. Här nedan presenteras de två forskningsfrågorna och vad jag kommit fram 
till. 

-Hur ger studiens barnbibliotekarier uttryck för integrationsfrämjande arbete med 
nyanlända barn och unga? 

-Vilka integrationsfrämjande möjligheter går att identifiera i barnbibliotekariers 
arbete? 

Hur ger studiens barnbibliotekarier uttryck för integrationsfrämjande 
arbete med nyanlända barn och unga?  
När barnbibliotekarierna i studien beskriver sitt arbete mot målgruppen nyanlända 
barn och unga handla det ofta om att de vill uppmärksamma att alla barn och unga 
ska känna sig inkluderade utifrån sina förutsättningar och utifrån sina olika språk, 
vilket barnbibliotekarierna i studien säger att de gör genom medvetna 
tillvägagångssätt som de dagligen arbetar med: Såsom inköp av litteratur på olika 
språk, exponera flera olika språk i biblioteksrummen, erbjuda språkutvecklande 
aktiviteter på olika språk exempelvis sagostunder, erbjuda bokgåvor och 
tillhandahålla bokpåsar till förskolebibliotek. Barnbibliotekarierna i studien beskriver 
barnbiblioteken som inkluderade mötesplatser som främjar sociala relationer, 
sammantaget är det tre punkter som sammanfattar hur studiens barnbibliotekarier 
ansåg att en inkluderande mötesplats för nyanlända barn och unga borde vara: En 
väg till språket, en plats som utmanar människors perspektiv samt en mötesplats utan 
krav på motprestation. Barnbibliotekarierna i studien var medvetna om vikten av att 
aktivt arbeta integrationsfrämjande för att nyanlända barn och unga skulle känna sig 
delaktiga i utformningen av den praktiska biblioteksverksamheten. 
Barnbibliotekarierna beskrev att de vill vara lyhörda för det individuella barnets 
behov, idéer och önskemål under biblioteksbesöken samt att de gärna vill initiera mer 
ordnade mötesformer såsom biblioteksråd för barn. Det är även exempel på  
tillvägagångssätt för att målgruppen ska känna sig delaktiga och mer inkluderande på 
barnbiblioteket. Barnbibliotekarierna uttryckte även svårigheter som de upplevt med  
integrationsfrämjande arbete som framför allt hör ihop med bristen på 
barnbibliotekarier med språkkompetens, vilket enligt dem innebar begränsningar i 
kommunikationen med nyanlända barn, unga och föräldrar. Det påverkade även 
barnbibliotekariernas förutsättningarna att erbjuda och arrangera sagostunder på 
olika språk.  
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Vilka integrationsfrämjande möjligheter går att identifiera i 
barnbibliotekariers arbete? 
I denna studie betraktas integration utifrån Diaz (1996, 2004) definition och hur han 
beskriver integration som ett i huvudsak socialt fenomen som relaterar till kvalitén på 
nyanländas deltagande i olika typer av sociala relationer i mottagarsamhället. Efter 
att jag använt Diaz flerdimensionella integrationsmodell i analysen har jag blivit 
uppmärksam på att integration är en långsiktig process med flera dimensioner.  
Barnbibliotekarierna i studien beskriver att de främjar nyanlända barn och ungas 
integrationsprocess genom mångfacetterade tillvägagångssätt och genom att erbjuda 
nyanserade möjligheter som ökar värdet i de olika dimensionerna. I social integration 
har följande integrationsfrämjande möjligheter identifierats: Barnbiblioteket är en 
inkluderande mötesplats eftersom barnbibliotekarierna i studien beskriver att de har 
har ett inkluderande bemötande och barnbibliotekarierna beskriver hur de främjar 
sociala kontakter och förtroendeskapande processer genom att bland annat bekräfta 
nyanlända barn och ungas språk. I kommunikativ integration har följande 
integrationsfrämjande möjligheter identifierats: Barnbibliotekarierna säger att de 
tillhandahåller litteratur, medier informationsmaterial på olika språk, de erbjuder 
även språkutvecklande aktiviteter på olika språk så som sagostunder.  
I boendeintegration har följande integrationsfrämjande möjligheter identifierats: 
Uppsökande barnbiblioteksverksamhet i bostadsområdet har hög relevans vad gäller 
nyanlända barn och ungas tillgång till litteratur och språk samt social verksamhet i 
det lokala bostadområdet, vilket barnbibliotekarierna i studien har beskrivit.  Även 
betydelsen av bibliotekets arkitektur och utformning i relation till bostadsområdet 
påverkar huruvida nyanlända barn och unga kan besöka biblioteket.  
I politisk integration har följande integrationsfrämjande möjligheter identifierats: 
Barnbibliotekarierna beskriver att de tar tillvara och lyssnar på nyanlända barns och 
ungas förslag, idéer och engagemang. Barnbibliotekarierna säger att de tillåter 
nyanlända barn och unga att vara involverade i utformningen av barnbiblioteket och 
på så sätt främjas nyanlända barn och ungas delaktighet. Genom att involvera barn 
och unga i delaktighetsprocesser så synliggörs ett större värde som innebär att barn 
och unga får en känsla av tillhörighet i samhället och i det offentliga rummet. För 
nyanlända barn och unga kan det vara den första kontakten de får med en 
demokratisk process och den första bekantskapen med en social medborgarroll som 
belyser möjligheterna att det går att påverka samhälleliga beslutsprocesser även i 
framtiden.  

Efter avslutad studie har jag uppfattningen att barnbibliotekarierna i studien har 
möjlighet att göra skillnad för nyanlända barn och ungas integrationsprocess och 
genom barnbibliotekariernas beskrivningar av sitt arbete så blir barnbiblioteken som 
institution en välfungerande arena där nyanlända barn och unga når ökat deltagande i 
samhället. Diaz menar vidare att integration är en ömsesidig process som är allas 
ansvar, både den invandrade, samhällets såväl som den enskilde individen (Diaz 
1996, 2004). 
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Bilaga 1 - Brev för intervjuförfrågan 

Hej!  
Mitt namn är Anna Segel jag skriver just nu på min kandidatuppsats på 
bibliotekarieprogrammet på Högskolan i Borås. Min uppsats fokuserar på 
folkbibliotekens arbete med nyanlända barn i de små åldrarna ca 0-8 år. 
Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer, analyser och att studera tidigare 
forskning kunna bidra med ny kunskap om bibliotekariers förutsättningar för arbete 
med nyanlända barn. Samt även studera folkbibliotekens möjligheter att genom sina 
verksamheter främja integration.   
Målet med studien är att utgå från ett antal bibliotek i Skåne.  

Jag är intresserad att veta mer om vilka förutsättningar, erfarenheter och vilka tankar 
som finns bakom ert arbete med nyanlända barn. Jag undrar om någon på ert 
bibliotek som arbetar med barn skulle vara intresserad av att ställa upp på en intervju 
för min uppsats?  
Intervjun kommer att spelas in och ske på plats på ert bibliotek om inget annat 
önskas. Endast jag kommer att ta del av ljudupptagningen. I uppsatsen kommer 
bibliotekarierna vara anonyma och biblioteken kommer ej att namnges. Intervjun 
beräknas ta ca 45 minuter, medverkan är helt frivillig och den intervjuade kan när 
som helst välja att avsluta sin medverkan.  

Jag vore tacksamma om ni tog er tid att delta i intervjun. Självklart får ni ta del av 
uppsatsen senare om så önskas.  

Hör gärna av er på mail XXXXXX@hotmail.com eller telefon: 070-XXX XX XX 
om ni har frågor eller vill boka en tid för intervjun. Jag planerar att genomföra 
intervjuer med start under vecka…

Med vänlig hälsning 

Anna Segel



Bilaga 2 - Intervjuguide 

Personliga
-Titel
-År i yrket
-Hur länge har du arbetat med nuvarande arbetsuppgifter?
Barnbibliotekets arbete:
-Arbetar ni med verksamheter riktade mot nyanlända barn? Kan du beskriva hur 
verksamhetens innehåll ser ut? (Om nej, varför, varför inte, är det något ni arbetar 
med som kommer att införas?)
-Beskriv tanken bakom er verksamhet riktad mot nyanlända barn
-Hur utvärderar ni verksamheten? Vad har varit framgångsrikt och vad har fungerat 
mindre bra?
-Erbjuds det någon möjlighet till kompetensutveckling inom mångspråkig 
barnverksamhet?
Bibliotekariernas uppfattningar om arbetet :
-Ser du några särskilda behov hos användargruppen nyanlända barn? -Om, ja, vilka?
-Berätta om vilka anledningar du upplever att nyanlända barn besöker biblioteket?
-Vad upplever du som den största utmaningen i arbetet med nyanlända barn?
Integration:
-Vilka delar av barnverksamheten upplever du kan fungera integrationsfrämjande?
-Har ditt arbete med mångspråkig barnverksamhet förändrats under senaste årens 
immigration? Isåfall hur? 
-Upplever du att verksamheter riktade mot nyanlända barn är en prioriterad 
verksamhet på ditt bibliotek? Om ja, varför? Om nej, varför inte?  
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